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Kontroll og tilsyn. 
I et foredrag jeg hørte for 4-5 år siden, sa Matz Sandman at 

hvis han skulle gi sin sønn råd om hvilket yrke han burde 

velge, så måtte det bli innen kontroll og tilsyn. For det er og 

vil være den største vekstbransjen i Norge. 

Jeg trudde jeg kunne finne en oversikt over statlige tilsyn på 

Internett, men klarte ikke det.  Men jeg fikk 44 670 treff da 

jeg søkte på ”tilsyn” – en sterk indikasjon på at fenomenet er 

utbredt! Det synes å være ei toneangivende politisk tru at 

kontroll og tilsyn frelser verden. Hvis noe går skeivt for 

eksempel innen helse, kommunesektor eller samferdsel, så 

ropes det på meir kontroll. Og det er etter hvert blitt opprettet 

mange statlige tilsyn eller kontrollorgan - enten lokalt hos 

fylkesmannen eller et sentralt nasjonalt organ - som skal påse 

at feil ikke gjøres i framtida. Samferdselsetatene er bl.a. i de 

seinere år omorganisert og Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet 

og Post-og teletilsynet er etablert. 

I vårt samfunn arbeider nå svært mange mennesker med 

kontroll og tilsyn. Dette er en sterk byråkratisering og er etter 

mitt syn en svært kostbar måte å skaffe befolkningen gode 

samfunnstjenester på. Det ville vært meir effektivt om 

pengene i større grad ble brukt  i primærorganet, dvs det 

organet hvor  tjenesten produseres, for å høyne kvaliteten 

der, og slik at dette organet fullt og heilt står ansvarlig for 

tjenesten. Det gir best kvalitet til lavest kostnad hvis en gjør 

ting riktig første gangen. Den utstrakte kontrollvirksomheten 

fører til pulverisering av ansvar og til oppsplitting av  

kompetanse på begrensa fagområder.  

 Jeg håper at myndighetene etter hvert finner en bedre måte å 

utnytte den samla arbeidskrafta på enn at offentlige organ i 

større og større grad skal kontrollere hverandre. 

                                                                     Odd Bardal 

 

Gode Rotarianere 
Jeg ønsker også her å kommentere litt fra Distriktskonferansen 

i Ålesund. 

Det var for oss fra Trondhjem Rotary klub, en spesiell positiv 

opplevelse.   

 

Klubben vår ble utnevnt til den beste rotaryklubben i Distrikt 

2280 for 2003 2004. Noe som vi i dagens styre også må strekke 

oss etter, uten at det skal være noe utstrakt mål å bli beste 

klubb for inneværende periode. 

Jeg vil likevel dvele noe ved argumentasjonen som ble lagt til 

grunn, og se litt nærmere på et par av de 5 punktene som er 

begrunnelsen: 

Har flere gode samfunnsprosjekter.  Det er tydelig at klubbens 

engasjement i forhold til Byåsen produkter, Furulund - 

Frelsesarmeen og konserten i Vår Frue Kirke for eldre i Midt-

Byen, er blitt positivt mottatt.  All ære til de som har bidratt, og 

jeg er på klubbens vegne glad for at vi kan fortsette med disse 

prosjektene også i innværende år. 

Takk til både Kari Hovin Kjølle, Nils Hagfors og Benito Nava 

og alle andre. 

De har organisert Asbjørn Øye sin gave til St. Olavs hospital, 

kreftavdelingen, i.f.m. Asbjørn sin 70 år dag.  Dette er også en 

spesiell og positivt opplevelse.  Vi skal presisere at dette var 

Asbjørn og Gerd sin egen ide, å gjøre noe tilbake for den støtte 

og hjelp som Asbjørn har fått, nettopp på Kreftavdelingen.  

Teppet ble fantastisk flott, og det vil være et evig minne.  Stor 

takk både til Asbjørn og Gerd, og jeg ønsker å ta med Peder 

Widding og våre andre medlemmer sitt engasjement for at 

dette ble vellykket. 

 

Videre vil jeg takke Eva Grete Storengen Skaar for sitt 

engasjement som klart bidro til den utmerkelse som klubben 

fikk.  Stor takk til Eva. 

 

Fra Distriktskonferansen vil jeg ellers kort nevne 

verdenspresidentens representant, Colin D Lucas, fra 

Storbritannia, Wales, Cardiff.  Han snakket om den 

individuelle deltakelse, og de edle og klare prinsipper i Rotary.  

De etiske verdier som ble lagt til grunn for snart 100 år siden.  

Dette mener jeg framover blir noe av det vesentligste i 

samfunnet vårt – å bidra med etiske verdier. 

                                                                       Eivind Stende 

 

President 2003/04 Eva Grete Storengen Skaar får lykkønskning 

og blomster av nåværende president Eivind Stende. 

Klubben i september 
01.09. Innkommende president Lars Meland ledet 

møtet. 

Kari Messelt Ekker, som er tilbake etter ett års permisjon, 

poengterte i sine 3 minutter hvor viktig det er å ha gode 

venner rundt seg.  Og vennskap må pleies, noe som er 

vanskelig på grunn av tidsklemma.  Hun avsluttet med et dikt 

”Ansikt til ansikt” av Haldor Skard. 

P.g.a. forfall, stilte Per Ottesen opp som foredragsholder om 

prosjektet ”Trøndelag 2008”.  Ønsket er å gjenskape 

stemninga fra 97-festen ved at Nord- og Sør-Trøndelag går 

sammen om en idrettsfest med følgende arenaer: Hopp, 

kombinert og langrenn i Trondheim, skiskyting på Steinkjer, 

alpint på Oppdal og freestyle, telemark og snowboard i 

Meråker.  Styringsgruppen for en slik internasjonal 

vintersportsfestival i 2008 ledes av fylkesordføreren i Sør-

Trøndelag og prosjektgruppen av Per Ottesen.  Dette året er 

det verken OL eller VM, og det er 100 år siden Norges 

Skiforbund ble stiftet. Seinere er ramma utvidet mot handball 

og ishockey og mot nærings- og kulturlivet. 

 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Redaktør :  

Odd Bardal, telefon 73 96 79 44, mobil 95 02 00 88 

e-post : odd@bardal.no 

08.09. President Eivind Stende var tilbake fra ferietur og 

ledet møtet. 

Guttorm Eilertsen  oppfordret oss i sine 3 min. til å støtte 

opp om jazzbyen Trondheim. 25-årsjubileet ved jazzlinja ved 

NTNU viste verdenskvaliteter.  

Tor Singsaas, nå prost i Byåsen prosti, skulle i sitt foredrag 

svare på spørsmålet ”Den norske kirke, en stivbeint 

institusjon eller en bevegelse i forandring?”  Det startet som 

en bevegelse, først muntlig. Så institusjonaliserte den seg 

etter hvert. Kirka står alltid i en spenning.  Når kirka 

gjennom tidene fikk sine institusjonelle kriser, så kom det 

fram korrektiver. Det største skille kom med reformasjonen i 

1537. Men det inneværende århundret vil bli det økumeniske 

århundre med samarbeid og tilnærming mellom 

kirkesamfunnene. Tor gikk gjennom de kirkelige 

institusjonene i Norge. Det er tverrstrukturene som er den 

kritiske røst eller korrektivene. På spørsmålet i 

foredragstittelen ble svaret ”både òg - og slik må det være.” 

15.09. Presidenten ledet møtet. Han har mottatt invitasjon 

til Convention i Chicago 18. –22. juni 2005. 

3 min. ved Kåre Tønseth som fortalte om sitt møte med 

legetjenesten da han etter fylte 70 år måtte ha legeattest for å 

kjøre bil. Budskap: Viktig å kommunisere bedre, lytte, 

snakke – da blir det en bedre verden. 

Martin Stavrum, foredro om et nordisk prosjekt, Transent, 

et grenseoverskridende samarbeid som han, i egenskap av 

formann for Levanger og Verdal Havnevesen, hadde vært 

med på, sammen med Asbjørn Øye, som han sa mange 

lovord om. Ett av målene var å løyse minst to handelshindre 

mellom landa. Prioriterte delområder var entreprenørforhold, 

toll- og avgiftsforhold, kjøretøybestemmelser og 

skattespørsmål. Mange av forslagene gjennomføres i løpet av 

2004. 

22.09. Presidenten informerte fra en vellykket 

distriktskonferanse i Ålesund 17.-19.september. Trondhjem 

RK ble kåret til beste klubb i distriktet 2003/04 og Per 

Ottesen ble valgt til guvernør for 2006/07. 

Ketil Bø stilte i sine 3 minutter spørsmål om hvorfor vi skal 

ha fleire medlemmer når Rotarys viktigste formål er 

kameratskap, og vi kjenner kanskje bare halvparten av 

medlemmene i klubben. 

Asbjørn Nordberg, Skogn RK, foredro om Perspektiv 

Trøndelag. Trønderne har vært uenige om mye: gass, havn, 

vegkontor m.v. Dette er uheldig for regionen og kan ikke 

fortsette. Men nå er noe på gang. Følgende forhold skal gi 

suksess: Felles mål og planer, bl.a. gjennom 

Trøndelagsplanen, industrien må utnytte nærværet av 

universitets- og forskningsmiljøet bedre, utvide tilbudet ved 

og bruken av den internasjonale flyplassen Værnes, rask og 

effektiv transport innen regionen, en synlig ”opera” 

(kulturell aktivitet) ”Vi må løfte i flokk”. 

29.09. Presidenten informerte om at Charlottenlund RK 

har flyttet sine møter til Trondheim Vandrehjem (mandag  

kl. 1830). Videre at det er planlagt valg 24. nov.  

Jahn Hassel holdt 3-minuttersinlegg. Han mente at 

oljefondet er penger til besvær, jo større det er, jo større 

problem for økonomien. Hvorfor ikke humanitære tiltak i 

utlandet og infrastruktur i Norge? 

Merethe Storødegård holdt foredrag om Næringsutvikling i 

Trodheimsregionen – muligheter framover. NHOs mål er å 

være regionens viktigste pådriver for verdiskaping i 

Trøndelag. Vi har de beste muligheter for å lykkes her - med 

kysten, landbruk, NTNU/SINTEF, kommunikasjoner. Og i 

2004 er Trondheimsregionen kåret til den region i landet 

med størst verdiskaping. Det viser seg ellers at regioner med 

kompetanseinstitusjoner kommer best ut. Et samlet 

Trøndelag er et sterkt Trøndelag og målet er å være den mest 

kreative region. Vi klarer enda ikke å utnytte til lokal 

verdiskaping all den forskning som skjer i regionen. Og vi 

har kapital i regionen hvis vi vil. 

 

 

Møtenes innhold dette rotaryåret 
Presidentens har ønsket at foredragene belyser historisk  

utvikling så vel som aktuelle utviklingslinjer for viktige 

samfunnsområder i Trondheim og regionen. Programkomiteen 

arbeider derfor med å strukturere foredragene innen de tema 

som følger men som ikke nødvendigvis er begrenset til disse: 

Næringsutvikling: Industri, handel, landbruk, midtnorsk 

samarbeid, eiendom, forsikring,              revisjon, bank. 

Kirke og kultur: Musikkskole, symfoniorkester, teater, 

arkitektur, religion. 

Offentlige organer: Politi, forsvar, brannvesen 

Helsevesen: Sykehus, helsepolitikk, legeordning, 

tannlegeordning 

Offentlige engasjementer: Byutvikling, samferdsel, 

veibygging, fylkessaker 

Utdanning og forskning: Skole, universitet, vitenskap 

  

Programkomiteen har for 2004/05 følgende sammensetning: 

Finn Ola Rasch (leder), Jens Hovem, Leif Koren, May Kristin 

Salberg, Tor Singsaas og Asbjørn Øye. 

 

Møtene i oktober: 

06.10. Brannkvartalet i Nordre, utbyggingsplanene v/ Ingrid 

Sætherø 

13.10. Egoforedrag v/ Arne Rønning. 

20.10. Fremtidens forsvar v/ Kjell Narve Ludvigsen 

27.10. Trøndelag- Europas mest kreative region! v/ Tore 

Sandvik. 

03.11.  Fra besvergelser via bygdesmed til ”skrutenner” v/ 

Hugo Dalaker 

 

 Husk: 

Guvernørbesøk/rakfisk  10.nov. 

Valgmøte 24.nov. 

Bokmøte 1.des. 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Rotarygolf 
på Sommerseter 2. oktober endte med seier til Kjetil Lehn, 

Trondhjem RK med 32 poeng. Deretter kom Tor Schjetne, 

Charlottenlund RK  og John Waatsveen, Huseby Flatås RK. 

Neste år blir 1.turnering i Stjørdal i juni, 2.turnering på Byneset 

i august og 3. turnering på Sommerseter i månedsskiftet 

sept./okt. 

Så sant som det er sagt------ 
- De va ei ær å kunn løyn den lærdommen som en ha’. 

- Det står ikkje på å skjer’ tjukk snei av ein annan manns ost. 

 

 

 


