
Referat fra Ulefoss Rotaryklubb møte 19. november 2015 

En flott kveld med hele 16 fremmøtte medlemmer. 

Presidenten ønsket velkommen i kjent stil, klar og tydelig.  

Einar fra internasjonal komité informerte kort om utvekslingsstudenten, Vilje Dale. Hun 

er i Mexico og er storfornøyd med både ny «mor» og «familie» og ikke minst 

vertsklubben. Hun er tilstede på hvert eneste klubbmøte. 

Felles utvekslingsstudent, Maria Fernanda Ruiz Padilla, er utplassert i Bø, med Bø 

Rotaryklubb som vertsklubb. Alt fungerer perfekt, Bø klarer «vertsfamilekabalen» bra 

og behøver ingen hjelp fra hverken Notodden eller oss. All honnør til 

internasjonalkomite som utfører sitt arbeid til punkt og prikke, og ikke minst holder 

oss alle godt informert. 

3-minutten ble holdt av referenten, som stilte spørsmålet om våre svenske naboer har 

et så mye bedre hjertelag enn oss nordmenn, når vi ser på mottak av antall flyktninger, 

og er flyktningene bare til plunder og økonomisk heft? Basert på historien og Sveriges 

utvikling frem til i dag, kan det kanskje hevdes at svenskene er smartere enn oss. De 

har i alle fall hatt god nytte av flykningene, som i mange tiår har vært grunnstammen 

blant arbeiderne i industrien. Mange økonomer mener at den langsiktige effekten av 

dagens flyktningestrøm kan bli positiv for Europa. Den kjøler ned økonomien og 

minsker det økonomiske gapet mellom Europa og utviklingslandene.  

Kveldens hovedattraksjon var Erling Rønnekleiv, sekretær for Midt-Telemarkrådet. Han 

er også sekretær for de pågående forhandlingene om å slå sammen Nome, Sauherad 

og Bø til én kommune. Han snakket om bakgrunnen og samarbeidet i dagens Midt-

Telemark. 

Midt-Telemarkrådet er et koordinerende organ for det interkommunale samarbeidet 

mellom Bø, Nome og Sauherad kommuner. Det er for tida ordfører i Nome, Bjørg 

Tveito Lundefaret, som er leder i Midt-Telemarkrådet. 

Midt-Telemarkrådet har et fast sekretariat for samarbeidet.  

De etablerte interkommunale enhetene er enten lagt til en av samarbeidskommunene 

som vertskommune, eller etablert som egne selskap. 

Bakgrunnen for etablering av felles virksomheter i Midt-Telemark er behovet for 

spisskompetanse på enkelt områder, hvor dette ville bli vanskelig og 

kostnadskrevende for hver enkelt kommune. 

Styringsmodellen ivaretar så god politisk styring som mulig. 



Av kommunale fellesfunksjoner i Midt-Telemark er det: 

Brann og redning, Barnevern, Landbruk, IKT, Næringsutvikling, PPT, Turistinfo og Midt-

Telemark Energi. 

Et av de mest interessant prosjektene som det arbeides med for tiden er: 

Kommunestrukturen. Kommunene Bø, Sauherad og Nome har vedtatt å forhandle om 

kommunesammenslåing. Vedtak er gjort om at dette skal være ferdigforhandlet innen 

1. juli 2016. 

Erling ga en god innføring i arbeidet i Midt-Telemarkrådet, og ikke minst 

prosjektledelsen av forhandlingene om én Midt-Telemarkkommune. 

Det ble vin til Erling Rønnekleiv og til referenten, sistnevnte som følge av vinnerlodd. 

«Nappet» gikk til Anders. 

 

Referent: Egil. 

En riktig engasjert Erling Rønnekleiv, leder av Midt-Telemarkrådet siden opprettelsen i 2001 


