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Til  
Styrene i lokalforeningene i Bergen kommune v/ styrets leder 
Prosjektgruppen 
  
 
Sak: Prosessene med strukturendring innenfor Røde Kors  

         i Bergen kommune.  
 
 
Nå står årsmøtene for døren og foruten de vanlige sakene som behandles der, har vi i dis-
triktstyret`s AU blitt orientert om at det skal opp en sak om hvorvidt de ulike foreningene 
skal delta i det videre arbeide med en mulig fusjon  
 
Vi finner det naturlig å tilskrive dere og presisere at vi på vegne av Hordaland Røde Kors 
ønsker å gi vår fulle støtte til "prosessen" som er igangsatt. Styrene i de ulike foreningene 
har tidligere blitt enige om etablering av en styringsgruppe som nå har utarbeidet den 
første skissen til "veien videre". Skissen skal presenteres på de respektive årsmøter.  
La det ikke være noen tvil om at distriktet står bak enhver form for demokratisk prosess i 
de ulike lokalforeninger. Det vil være en fornøyelse for distriktsstyret å følge prosessen 
videre, når vi er trygge på at det er medlemmene som ønsker dette, og at alle meninger 
blir hørt.  
 
Til innspill i prosessen (etter oppfordring fra flere medlemmer) er det blitt utarbeidet et 
skriv, datert 9.februar 09, fra daglig leder i Hordaland Røde Kors. Dette brevet er på fore-
spørsel sendt til noen medlemmer i ulike foreninger og til medlemmene av styringsgrup-
pen. Som en konsekvens av brevet, er det etter hva vi får opplyst, mange som mener at 
dette er en uheldig innblanding fra daglig leder sin side.  
 
Medlemmene i distriktets arbeidsutvalg Dag Arne Eitrheim, Tor Stokke og Audun A. Ing-
vartsen har diskutert disse innspillene uten at vi har behandlet det som en sak i AU. 
 
Det presiseres at det omtalte skrivet fra daglig leder setter søkelyset på mange viktige 
moment som vi ber dere om ikke å avfeie som utidig innblanding. I stedet ønsker vi at 
dere tar det som et konstruktivt innspill til debatten. I særdeleshet bør man ta lærdom av 
de fakta om redusert aktivitet som daglig leder gjør oppmerksom på og ta høyde for slike 
problem i planleggingsarbeidet.  Dette nettopp for å sikre en bredest mulig demokratisk 
prosess, hvor vi våger å belyse alle sider før endringer besluttes. Skulle medlemmene i 
AU mene noe om skrivet og dets innhold, måtte det være at det finnes mange positive 
moment som også burde vært nevnt. Nå ble det ikke gjort slik, men det betyr ikke at den 
andre delen av kompleksiteten ikke gjelder eller eksisterer. Her er vi av den oppfatning, 
at det trolig hadde vært mer negativt, om vår daglig leder hadde unnlatt å mene noe på 
forespørsel fra medlemmer.  
 
Vi vil igjen ønske dere lykke til med årsmøtene og prosessen som er i startgropen Det er 
først etter at de ulike årsmøtene har gjort positive vedtak, at det hele virkelig starter.  
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For oss i AU er det resultatet av prosessen som er viktig. Løsningen dere velger må ha 
fokus på at fremtidig styringsform skal gi større aktivitet med bedre kvalitet i flere deler 
av kommunen.  
  
Hordaland Røde Kors vil støtte dere uansett hva dere velger.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Audun A Ingvartsen  Tor Stokke  Dag A. Eitrheim 
 
 
 
(dette brevet sendes lokalforeningene styreledere og prosjektgruppen per brev og via e-post, samt 
på e-post til andre mottakere av notatet fra daglig leder) 
 
 


