
 

  

 

MØTEREFERAT 
Klubbmøte 13.06.2018 med fremmøte på Quality Hotel & Resort Skjærgården   
 
Presidenten åpnet møtet. 
 
Deretter leste Sissel Berit Hoell diktet «Sykkelstyret» av Nordal Grieg. 
 
Bursdager 
Inge Kaggerud og Yngvar Lohne fylte år 12.6. og Halvor Thommesen fyller år den 17.6. 
 
Presidenten informerte om at klubben har gitt inntil kr 10.000 som bidrag til innkjøp av en 
spesiallaget rullestol til bruk for funksjonshemmede for å kunne bruke svømmebasseng. 
Pengene er skaffet til veie fra lokal prosjekter. Klubben har også tidliger gitt bidrag til samme 
formål, men denne stolen fungerer ikke lenger. 
 
Guvernørens månedsbrev er nå tilgjengelig på nettet. 
 
Presidenten minnet om fristen for påmelding til distriktskonferansen. Denne er 15.6.  
 
Det ble også minnet om at det trengs påmelding til presidentskiftet, frist 17.6. 
 
Kari Herder Kaggerud informerte om at vår deltager på RYLA, Pål Magnus Ynnesdal?, hadde 
gjort det svært godt i diverse konkurranser for ungdomsbedrifter. 
 
Kristian Schibstedt-Larsen vil bli bedt om å lage et innlegg som kan publiseres på Rotary.no. 
 
Tigris 
Kari Killi takket for en fantastisk flott tur forrige onsdag. 
 
Bedriftsundersøkelsen Telemark 2018 - NAV 
Undersøkelsen ble som vanlig presentert av Sissel Berit Hoell. Hun vil sende ut en modifisert 
utgave av presentasjonen til medlemmene. 
 
Nedenfor er noen av hovedpunktene, referert etter beste evne, og med forbehold om 
eventuelle feil. 
 

 Undersøkelsen er gjennomført for 25 år på rad som en del av en nasjonal 
undersøkelse. 

 Det har vært 65% respons og omfatter 923 bedrifter 

Langesund  
Rotaryklubb 



 Deltagerne fra Telemark har høy positiv forventning til de nærmeste 3 årene, nest 
høyeste fylke i landet. Dette er en positiv utvikling fra tidligere. Det er også økt 
forventning til at det vil være behov for flere ansatte de nærmeste årene.  

 Det er for tiden en mangel på 1100 personer blant virksomhetene i fylket, samtidig 
som det er 2200 arbeidsledige. 

 Mangelen på arbeidskraft gir seg utslag i et økende antall bedrifter som mislykkes i å 
skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette er også en landsdekkende trend. 

 Områdene med de største rekrutteringsproblemene i Telemark er:  Helse og sosial, 
undervisning og bygg og anlegg. 

 Den største mangelen på arbeidskraft i Telemark er innen: Eiendomsdrift og 
tjenesteyting (inkl. telefonsalg) 350 pers, helse og sosial 225, bygg og anlegg 200. 
Total mangel er 1100. 

 Blant yrkene med stor mangel på arbeidskraft er: Tømrer og snekker, sykepleiere, 
diverse helsearbeidere, rørlegger og vvs, betongarbeid, helsefagarbeider. 

 De største rekrutteringskanalene er: NAV (34%), eget nettverk (31%), trykte medier 
(23%), intern rekruttering (20%). 

 NAVs stillingsbase inneholder langt flere stillinger enn de som blir annonsert. Spesielt 
de små bedriftene melder bare sine behov til NAV. NAV foretar da en egen vurdering 
av kandidater før disse formidles til bedriftene. 

 For Telemark var det gjennomført en egen undersøkelse for å belyse graden av 
digitalisering, og hvordan dette ville påvirke virksomhetene innen kjerneoppgavene 
og i støttefunksjonene de nærmeste 3 årene. 

 En overraskende andel mente at de ikke ville bli berørt: 63% innen kjerneoppgavene 
og 55% innen støttefunksjonene. 

 
Når Telemark og Vestfold slår seg sammen vil også NAV fusjoneres. Hovedkontoret blir 
værende i Skien og telefonsenteret blir i Vestfold.  
De to fylkene har forskjellige modeller m.h.t. fordelingen av oppgaver mellom 
fylkesorganisasjonen og de kommunale organisasjonene. Disse forskjellene ser ut til å bli 
beholdt. 
Omorganiseringen skal skje pr 1.1.2019. 
  
Mvh 
Steinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


