
Omtanke uten baktanke 
- The Rotary Foundation (TRF)  er Rotarys beste hjelpemiddel  

for «Doing good in the world». 
 
 

1. November er The Rotary Foundation-måned I  Rotarys kalender 
Da Rotary ble grunnlagt i Chicago i 1905 var byen et temmelig røft sted i sterk vekst medmed mange 
feil og mangler. Blant annet var de sanitære forholdene temmelig enkle mange steder. Så det første 
prosjektet som Rotary engasjerte seg i, var faktisk innen det hygieniske og praktiske, nemlig bygging 
av et offentlig  pissoar.  Siden har engasjementet med basis i Rotarys service- og tjenesteideal både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt vokst og vokst. Allerede på Rotary’s Convention i Atlanta i 1917, ble 
det derfor bestemt å opprette et fond med formål: 
“Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre 
samfunnsgagnlige service tiltak.” I dag er fondet kjent under navnet The Rotary Foundation (TRF) 
eller Rotaryfondet på norsk. TRF erenkelt sagt  Rotary’s «bank» med eget styre. 
 
Det var imidlertid først etter Paul Harris’ død i 1947 at det virkelig ble oppsving i fondet. Da strømmet 
det inn gaver og bidrag til minne om Rotary’s grunnlegger. Helt fra 1911 har setningen «Service 
above Self» inngått som Rotarys motto. TRF mål og mandat er en viderføring: «Å støtte Rotary 
Internasjonale bestrebelser på å nå Rotary’s mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, 
nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings- og kulturelle program». 
 
I dag er The Rotary Foundation en av verdens største ikke- statlige “utviklingsbanker” der 
Rotaryklubber over hele verden henter finansiell støtte for å gjennomføre serviceprosjekter  «Doing 
good in the World» og som kan bidra til at Rotary International skal kunne oppfylle sin målsetting.     
   
Midlene til TRF kommer fra tre ulike kilder: Rotary medlemmenes bidrag, eksterne bidragsytere 
(F.eks Melinda og Bill Gates Foundation og en rekke andre private givere) samt utbyttet fra 
investeringer. Uten rotarianernes bidrag til TRF, ville imidlertid ikke Rotary International kunne 
opprettholde sitt høye aktivitetsnivå eller sin innflytelse på den internasjonale arenaen. Skal Rotary 
bedømmes ut fra sin innsats, er den enkelte rotarianer og den enkelte klubbs samlede innsats derfor 
helt vesentlig og selve nøkkelen til å nå målsettingen. 
 

2. En omlegging av prosjektstøtte, tilpasset den nye on-line virkeligheten 
Etter 2. verdenskrig vokste Rotary’s samlede engasjement gjennom de enkelte klubbenes mange 
prosjekter, nesten eksplosjonsaktig. Den 1. juli i år gjennomførte derfor TRF en ny bidragsordning for 
slike prosjekter. Man delte prosjektene  inn i 3 hovedgrupper (Grants) og desentraliserte samtidig 
mye av administrasjonen og beslutningene: 

a. District Grants:  Distriktet håndterer selv søknadene om støtte og tildeling til klubbene for at 
prosjekter kan realiseres. Regelmessig rapportering til TRF sentralt av distriktet. 
(Støtteordningen gjelder normalt mindre prosjekter) 

b. Global Grants:  Distriktet kan yte bistand i utforming av søknadene  hvis ønsket og anbefaler  
til slutt søknaden før den forelegges TRF sentralt  for endelig behandling. Alt foregår on-line. 
(Dette gjelder store prosjekter med budsjett på minimum USD 30.000 – 200.000.) 

c. Packaged Grants – eller ferdigfinansierte prosjekter. Her dreier det seg ikke om å skaffe til 
veie penger, men at den enkelte rotarianer yter med sin egen kompetanse for at et prosjekt 
kan fungere. Som eksempel kan nevnes Mercy Ships – som driver med operasjoner og annet 
helsearbeid om bord der de seiler fra havn til havn langs Afrika – og der de har behov for 
medisinsk personell på rullerende basis. 

 



I tillegg til forenkling gjennom on-line håndtering av prosjektarbeid, samlet man myriaden av typer 
internasjonale prosjekter ned til seks hovedområder 

 

 
1. Fred og konfliktforebygging/-løsning  
2. Sykdomsforebygging og behandling 
3. Rent vann og sanitærforhold 
4. Mødre - og barnehelse 
5. Grunnutdanning og leseferdighet 
6. Lokal økonomi og samfunnsutvikling 
 
I tillegg har man kravet om Bærekraftighet. 

 
Et kvartal inn i den nye ordningen, viser mange positive takter, men også at det fortsatt lurer en del 
problemer og usikkerhet i det nye systemet. Fra andre store omlegginger av system ellers i 
samfunnet og internasjonalt, vet vi at dette er normalt og at «ting trenger tid for å gå seg til» både 
teknisk og administrativt. Dette gjelder både TRf sentralt og for den enkelte klubb/distrikt lokalt. Men 
det er spennende og imponerende at et system med i prinsippet 1,2 millioner brukere lar seg endre 
og fungere på så kort tid. 
 
I D2310 har vi for tiden ett global Grant prosjekt som er godkjent – Ål Rotary Klubb i samarbeid med 
de tre andre klubbene i området. Ett prosjekt som dessverre ble underkjent – hadde vi visst det vi vet 
i dag, jhadde det nok blitt godkjent. Men dette er en del av den gjensidige læreprosessen, men litt 
hart når det rammer. Dessuten ligger 2 – 3 andre Global Grants prosjekter på «tegnebrettet». 
 
Når det gjelder District Grants har vi fått in 4 søknader før søknadsfristen den 1. oktober. Disse ligger 
alle godt an til å få støtte, om enn noe redusert på grunn størrelsen på bidrag til TRf for tre år siden. 
 

3. Hvordan fungerer The Rotary foundation (TRF)? 
Da har vi kommet til et sentralt aspekt ved TRF, nemlig hvordan fungerer støtten gjennom TRF 
egentlig? Har vi ubegrensede midler å øse av eller er det hele veldig trangt og vanskelig. 
 
Kort fortalt er ordningen slik at det er det som medlemmene eller klubbene betaler inn til TRF i løpet 
av et år som danner grunnlag for det som kan gis i støtte tre år senere. Innbetalinger i form av  enten 
«egen lomme» eller gjennom kreative prosjekter som kan gi penger, slik som konserter eller andre 
arrangement – salg av vafler etc på Greine-hytta i Bærum er et spennende eksempel på inntjening til 
gode formål eller prosjekter. 
 
De tre årene som pengene står i TRF, bruker man midlene til finansielle plasseringer og 
rentene/avkastningen brukes til administrasjon. Det betyr igjen at tilnærmet 100% av det som 
innbetales til TRF blir brukt til «Doing good in the World» gjennom prosjekter og annen positiv støtte. 
 
Illustrert kan innbetalingene til TRF anskueliggjøres slik: 
 



 
 
 
Fordelingen av midlene etter 3 år, kan illustreres slik for Global Grants: 

 
 
 
 



Og slik for District Grants: 

 
 
 

4. Hvorfor betale inn til TRF når vi kan investere direkte inn til egne prosjekter? 
Ja, det er et godt spørsmål! Grunnen er at ikke alle klubber samtidig og hvert år engasjerer seg i 
prosjekter som kvalifiserer til støtte fra TRF. Hverken klubber lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
Dermed er det midler tilgjengelig som kan gi en positiv «skjev-fordeling» som kan muliggjøre viktige 
prosjekter. Det er spesielt gjennom Global Grants at denne skjevfordelingen kan komme til syne 
gjennom over en dobling av klubbens eget bidrag til et prosjekt (se skissen ovenfor). 
 
Rotary har satt seg som må at «Every Rotarian, every Year» og mener med det at hver rotarianer bør 
gi mist USD 100 hvert år inn til TRF. Hittil ligger vårt distrikt, D2310,  på relativt beskjedene ca USD 25 
pr medlem. Det virker ikke så mye, men viser likevel på den annen side en veldig bra utvikling med 
nesten en fordobling på ca 8 år. 
 
Denne trenden ønsker vi å øke sterkt videre opp mot målet USD 100 og anbefaler alle å tegne en 
AutoGiro på minimum kr 50 pr måned. Det beløpet er så lite at de færreste av oss merker det – 
spesielt siden vi kan få skattefradrag for det. De fleste av oss støtter en eller annen organisasjon eller 
godt formål  gjennom året, ofte med beløp større enn de nevnte kr 50 pr måned. Spørsmålet er da 
hvor mye av de pengene vi der investerer går direkte til støtte og hvor mye til markedsføring og 
administrasjon. Hvis vi tror på Rotary og Rotary’s idealer, burde vi i det minste også støtte Rotary in å 
«Doing good in the World». 
 
 Vedlagt følger skjema for å tegne seg for innbetaling på AutoGiro. 
 
 
 
 



 
 

5. Har vi kontroll over TRFs bruk av pengene? 
Ja, hvis vi vil, er det bare å gå inn på nettet og sjekke med årsregnskapet og –rapporten. Problemet er 
vel at de færreste av oss hverken orker eller har forutsetning til å gå igjennom slike regnskaper. Da 
kan det være praktisk å «lene oss» til andre kritiske institusjoner som har gjort slike kontroller til en 
oppgave. 
 
En av disse institusjonene er  Charity Navigator som er en av USA’s største, uavhengige 
analyseselskaper av humanitære/veldedige organisasjoner (www.charitynavigator.org ). De 
publiserer en liste over  “10 of the Best Charities Everyone's Heard Of”. 
 
Her rangeres Rotary som nummer 4 av de 10 på topp, med følgende resultater. 
                            
                     Score (max. 70)     Rating 

• Overall                                                69.26                       **** 
• Financial                                             68.96                       **** 
• Accountability & Transparency      70.00                       **** 

 

6. End Polio Now 
Man kan ikke skrive om The Rotary Foundation uten å nevne End Polio Now –  Rotary’s 
verdensomspennende stjerne prosjekt. Der er vi nå nesten i mål med å utrydde polio på 
verdensbasis. I prinsippet gjenstår nå bare tre land: Afghanistan, Pakistan og Nigeria. 
 
Her må vi alle stå på for å avslutte denne viktige innsatsen for utryddelse a v polio som epidemisk 
sykdom. Hvis vi ikke lykkes, vil det koste verdenssamfunnet mange ganger mer enn utryddelsen vil 
koste. For da må alle land beskytte sine egne grenser, for polio sprer seg raskt hvis den ikke blir holdt 
i sjakk. Vi leser bare i disse dager sjokkmeldingen om at polio har dukket opp igjen i Syria, et land i 
borgerkrig. Der vil det være mulig å få gjort en rask innsats, siden det var poliofritt. Men det krever 
innsatts. 
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