
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB.     

26.08.2020 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 25.08.2020 

Sted: Quality Strand Hotel 

Til stede: 15 medlemmer og en gjest. 

Hovedtema: Erfaringer fra et år i posisjon i Gjøvik kommune, ved varaordfører Anne 
Bjertnæs 

Ola Rongen ønsket velkommen, og ledet møtet. Han konstaterte at ingen medlemmer har 
fødselsdag denne uken.  
Han fortalte at en av Rotarys merkesaker, kampen mot polio, nettopp er vunnet i Afrika. 
Han varslet at lederne av klubbens komitéer vil bli innkalt til styremøte 15. oktober for å 
presentere planer for Rotaryåret, og nytt møte 2. juni for å rapportere. 
Og han opplyste om ny kaffeordning. Klubben betaler ved årsslutt. Kaker droppes. 
 
Trude hadde 3-minuttersinnlegget, der hun fortalte om ferie i Norge. 
 
Så overtok Anne Bjertnæs. Etter å ha nevnt at hun begynte å jobbe med politikk i 1986, først 
som 14-åring  i Unge Høyre i Jevnaker, hvor hun kommer fra, fortalte hun om sitt første år 
som varaordfører i Gjøvik. Hun må sies å ha fått en ilddåp i og med at koronapandemien 
plutselig rammet oss. 
Man måtte organisere testordninger, disponere helsepersonell på nye måter. Barnehager og 
skoler stengte. Det måtte legges til rette for alternativ undervisning. Sårbare barn måtte 
ivaretas. 
Kommunale møter av alle slag måtte skje pr skjerm, noe som viste seg å fungere bra, om enn 
med en litt annen dynamikk enn vanlig. 
Man måtte sørge for å håndheve smittevernregler, men balansere dette på en måte så det 
ikke får preg av politistat. Det ble satt opp veiledningsteam for å veilede der det viste seg 
behov. 
Som første kommune opprettet man en egen nærings- og kulturpakke. 
 
Samtidig med koronatiltakene må den daglige kontakten med det sentrale politiske og 
administrative miljø gå sin gang, blant annet for å berge offentlige arbeidsplasser. 
Man har jobben med å utvikle riksveg 4 og å koble den sammen med E6. 
Helse sørøst skal gjøre viktige vedtak i høst, og der må Gjøvik sørge for å være posisjonert. 
Momenter her er NTNU og det å beholde Hadeland som pasientgrunnlag. 
Altså nok å henge fingrene i! 
 
Det var et interessant, poengtert, og kommunikativt foredrag. 
 
Referent: Ola Rongen 


