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Familie og kulturkomiteen 2018: 

 

«Komiteen mener at frivillig sektor utgjør grunnmuren i samfunnet, og at 
bidraget fra frivilligheten er uvurderlig. I 2017 deltok 63 pst. av befolkningen 
over 16 år i frivillig arbeid. I tillegg til de store og målbare verdiene er 
sektoren med på å skape de mange gode lokalsamfunnene. Frivilligheten er 
viktig for å sikre alle de små fellesskapene. Deltagelse i frivillighet er en viktig 
del av den enkeltes utvikling. 
 
Ønsket om å delta og gleden ved å få bidra er noe som kjennetegner oss 
mennesker. Frivilligheten blir ofte kalt limet i lokalsamfunnet, og det er noe 
komiteen anerkjenner. Gode oppvekstsvilkår, bedre folkehelse, 
fellesskapsfølelse, økt livskvalitet og bedre integrering er konkrete resultater av 
det frivillige arbeidet. 
 
Frivilligheten er ikke et supplement til velferdsstaten. Den er velferdsstatens 
mor. Frivillige organisasjoner har i hundrevis av år satt viktige temaer på 
dagsordenen, løst konkrete oppgaver og gitt stemme til dem som ikke blir hørt.  
 
 
Komiteen har merket seg at det er rundt 8 000 vel og grendelag i Norge. Disse 
gjør en stor innsats for en positiv utvikling av lokalmiljøene over hele landet. 
Innsats for trivsel, medvirkning og ansvar er sentralt i dette arbeidet. Komiteen 
mener at velbevegelsens sentralledd, Vellenes Fellesorganisasjon, bør kunne 
søke om tilskudd på linje med andre viktige aktører innen frivilligheten.» 
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Bærum Velforbund – Årsmøte 2019  
 

 

Saksliste: 

 

1) Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
 

2) Valg av ordstyrer og referent 
 

3) Protokoll fra årsmøtet 2018 
 

4) Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
 

5) Styrets beretning 2018 
 

6) Regnskap med revisjonsberetning 2018 
 

7) Styrets årsbudsjett 2019 med fastsetting av kontingentsats 
  

8) Bærum Velforbunds arbeidsprogram driftsåret 2019 
 

9) Forslag fra velforeningene 
 

10) Valg  

• Innstilling fra valgkomiteen på: 

• Leder for 2 år 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Varamedlemmer til styret for 1 år 

• Revisor for 1 år 

Innstilling fra styret 

• Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 1 år 

(Styrets forslag legges frem på årsmøtet.) 

 

Vedlegg:  

• Vedtekter 

• Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og Bærum kommune  

• Saker som er tatt opp med Bærum kommune og Ruter 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 1 
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Vedtekter inngår i dette dokumentet. 

Forslag til vedtak: 

Godkjennes 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 2 
Valg av ordstyrer og referent 

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer: Erik Sennesvik, leder Bærum Velforbund 

Referent: Kåre Lindemann, sekretær i styret Bærum Velforbund  

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 3 

Protokoll fra årsmøtet 2018 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019- Sak 4 
Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 

Det velges 2 representanter til å godkjenne og underskrive protokollen 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 – Sak 5 
  

STYRETS BERETNING FOR 2018 
 

Innholdsfortegnelse: 

1. Styret 

2. Møter/styreaktiviteter 

3. Økonomi    

4. Arbeid med prioriterte organisasjonssaker 2018 - 2019 

5. Representasjon i organisasjoner og foreninger 

6. Medlemskap i organisasjoner og foreninger 

7. Annet organisasjonsarbeid  

8. Samarbeidsavtalen med Bærum kommune - aktiviteter, møter, saker, oppfølging 

9. Kommuneplanens arealdel 
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10. E18 og tilførselsveier 

11. Kollektive løsninger i Bærum   

12. Enkeltsaker fra velforeningene   

13. Administrative saker 

1.  STYRET 
Styret i Bærum Velforbund har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

 

Funksjon Navn Tilknyttet vel 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel 

Styremedlem/Nestleder Frits Lemstad Jar Vel 

Styremedlem/Sekretær Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum vel 

Styremedlem  Sven Even Maamoen Bærums Verk Vel 

Styremedlem Reidar Karlsen Fornebulandet Vel 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll vel 

1. varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 

2. varamedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

3. varamedlem  Rune H. Bjerke  Lommedalens Vel  

Revisor: Christian Rafn, Hagabråten Vel 

Valgkomité: 

 Inger B. Steensland, Gjettum Vel (leder) 

 Ola Raftevold, Voll Vel 

 Charles Jensen, Blommenholm Vel 

2. MØTER/STYREAKTIVITETER 
Styret har i 2018 avholdt 11 styremøter der det er blitt behandlet 127 saker. Styret har avholdt ett 

seminar over 2 dager på Holmen Fjordhotell.  

I 2018 har det vært avholdt 2 medlemsmøter og journalført 151 saker. 

Møter med den administrative ledelsen i Bærum kommune har vært gjennomført i samsvar med 

avtalen, se pkt. 5. 

Bærum Velforbund har hatt ett kontaktmøte med Ruter høsten 2018. 

Andre møter: 
Medlemmer av styret har for øvrig vært representert/deltatt i: 

• Åpen kontordag Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Bærum kommune  

• Møte styret Eiksmarka Vel 

• Åpent møte om arealplanen - Bærum kommune  

• «Hvem er Bærum», Bærum kommune 

• Møte med Arthur Wøhni om veiledning til samarbeidsavtalen med Bærum kommune  

• Medlemsmøte på Bekkestua Bibliotek 

• VFOs årsmøte 

• Bærum Velforbunds årsmøte på Bekkestua Bibliotek 
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• Forum Bekkestua 

• Møte med Bærum kommune, administrasjon 

• Møte i brukerforum Bærum bibliotek 
• Ekstraordinært årsmøte i Snarøen vel 
• Møte med formannskapet i Bærum kommune 
• Møte med Fornebulandet vel 

• Møte med vellene 
• Mobilitetsseminaret i regi av Bærum kommunestyre med Ruter 
• Møte Statens vegvesen – byggestart nye E18  
• Møte med administrasjonen i Bærum kommune, 
• Møte Biblioteks forum 
• Møte med Tanum Vel 
• Møte om tettstedsutvikling 
• Møte med Bærum kommune og Ruter 

 

 
Erik Sennesvik (leder) og Frits Lemstad (nestleder) under styreseminaret i september 2018. (Foto: Kåre 
Lindemann) 

3.  ØKONOMI 
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 175 000,-, og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2018 utgjorde kr 52 988,-. Fire vel 

er registrert som inaktive. Seks vel har ikke betalt kontingent for 2018. Dessuten kommer 

renteinntekter og merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 234 344,-.  
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Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 25 000,- mindre enn budsjett. 

Årsresultatet ble for 2018 et overskudd på kr 59 806,-, som overføres til egenkapitalen. 

 

 

Fra møte med Bærum formannskap om mobilitet i Bærum høsten 2018. (Foto: Erik Sennesvik) 

4. ARBEID MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER 2018 
Årsmøtet 2018 ga sin tilslutning til styrets forslag om arbeidsprogram.  Dette er fulgt opp på følgende 

måte i styreperioden.  

Bærum – en god kommune å leve i: 
 

 

1) Oppfølging av 

kommunens planlegging 

og medvirke til at 

utviklingen er i samsvar 

med velforeningenes 

syn og Bærum 

Velforbunds 

overordnete mål. 

2) Følge opp målet om en 

klimaklok kommune og 

at tiltak og løsninger 

gagner innbyggerne i 

Bærum 

Trafikksikkerhet er viktig i boområdene. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

3) Arbeide for å ivareta natur- og miljøhensyn i forbundets virkeområde.  Bidra til sikring av små 

friluftsområder, kystlinje, vassdrag og elvemiljøer i Bærum som viktig for friluftsliv i nærmiljøet 

og for folkehelse generelt. 

4) Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder blir 

prioritert. 

5) Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på: 

• gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

• møteplasser (Grendehus) for frivilligheten i alle områder av kommunen 

• trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter 
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• at knutepunktsutvikling og fortetting gjennomføres med god tilpasning til eksisterende 

bomiljøer og ut fra en helhetlig plan for området 

• kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

• sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi 

mulighet for et aktivt friluftsliv der folk bor 

6) Hjelpe velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, lokalmiljøtiltak 

og frivillighetstiltak 

7) Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og for 

deltakelse i velforeningenes arbeid  

8) Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud 

 

Avgitte uttalelser, henvendelser: 
2018-03-09 Veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune 

2018-03-15 Revisjon av sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 

2018-06-06 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

2018-12-12 Innbyggermedvirkning, frivillighet og samskaping i bærumsamfunnet 

2018-23-10 Bærum – en klimaklok kommune. Mål og virkemidler 

 

Andre tiltak 
• Møte mellom Bærum Velforbund, Ruter og Bærum kommune 

• 2 avholdte medlemsmøter; henholdsvis den 5. februar og 17. oktober 

• Møte med formannskapet den 22. mai 

• 2 møter med administrasjonen i Bærum kommune; henholdsvis den 25. april og 24. oktober 

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode kommunikasjonsløsninger 
 

 

Det har vært regelmessige møter mellom RUTER og Bærum 

Velforbund/Bærum kommune i perioden. På bildet Robert 

Fjelltun; Vest-området, områdeleder, og kommunikasjonssjef 

Sofie Bruun. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

 

• Arbeide for at 

kollektivtilbudet i 

Bærum støtter målet 

om en klimaklok 

kommune og utgjør et 

naturlig valg for flest 

mulig innbyggere. 

• Arbeide for at 

takstsone 1 skal gjelde 

alle kollektivreiser i 

kommunen 
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• Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som 

foreligger og tidsplanen som følger av disse planene.

Avgitte uttalelser, henvendelser: 
• Innbyggermedvirkning - samskaping 

• Innspill venstres program for 2019 

• Innspill til høyres program for 2019 

• Innspill til øvrige partier med programforslag for 2019  

• Nabostøy – informasjon til medlemsvellene 

Andre tiltak 
• Medlemsmøter med temaer innen dette hovedpunktet 

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning 
1. Bruke samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen slik at denne legges til grunn på 

de avtalte områdene og på den måten sikrer velforeningene medvirkning og medinnflytelse både 

i forhold til våre folkevalgte og overfor kommunens administrasjon.   

2. Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum kommune og et 

velfungerende Bærum Velforbund. Arrangere medlemsmøter om aktuelle saker og for å styrke 

velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med kommunen og andre forvaltningsnivåer. 

Det er viktig å: 

• stimulere til høringsdeltakelse fra velforeningene i alle viktige saker 

• gi målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker 

• yte innsats i forhold til media i viktige saker 

• utarbeide gode styringsdokumenter til behandling på årsmøtet 

3. Styrke Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige saker for medlemsforeningene.  

• styrke kontakten mellom velforeningene og styret i Bærum Velforbund.   

• legge til rette for en godt fungerende sekretariatsfunksjon. Dette omfatter blant annet:  

• å gjøre det enkelt å ta kontakt med Bærum Velforbund 

• målrettet bruk av sosiale medier og digital informasjon 

• å delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet 

• å bruke ekstern kompetanse for å få bedre gjennomslag for velforeningenes synspunkter  

• samarbeid med andre foreninger og organisasjoner der lokalmiljøsaker er tema 

Avgitte uttalelser, henvendelser: 
• Innbyggermedvirkning - samskaping 

• Innspill venstres program for 2019 

• Innspill til høyres program for 2019 

• Innspill til øvrige partier med programforslag for 2019  

• Nabostøy – informasjon til medlemsvellene 

•  

Andre tiltak 
• Medlemsmøter med temaer innen dette hovedpunktet 
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Planene for utvikling av Lysaker har engasjert mange, ikke bare i nærområdet. En av de gamle 

bygningene i verks-området speiler seg i elva. (Foto: Erik Sennesvik) 

5. REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER 

5.1 VELLENES FELLESORGANISASJON    
Bærum Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon.  Medlemstallet har økt til om lag 2.100 

medlemsforeninger pr 1.2.2019.  

Erik Sennesvik, Bærum Velforbund/Berger og Rykkinn Vel, har vært leder for organisasjonen 

2017/2019. 

Wenche Ryager er medlem i valgkomiteen.   

5.2 BIBLIOTEKSFORUM I BÆRUM 
Bærum Velforbund er medlem i brukerforum for bibliotekene i Bærum.  Leder Erik Sennesvik er 

oppnevnt av kommunen som representant fra velforeningene i Bærum.  Brukerforumet er tilknyttet 

Bærum bibliotek. Målsettingen er å sikre en god dialog mellom Bærum bibliotek og en bred 

representasjon av bibliotekets brukere. 

Det har i perioden vært avholdt tre møter.    
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6. MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER   

6.1.  BÆRUM NATUR- OG FRILUFTSRÅD (BNF)  
Bærum Velforbund, 6 velforeninger og 11 lokale natur- og friluftsforeninger er medlemmer. 

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeids- og samordningsorgan for å ivareta 

natur og friluftsliv i Bærum kommune.  BNF er spesielt opptatt av hvordan Bærums blågrønne 

områder, kystsonen, kulturminner og Marka blir ivaretatt.  

6.2  OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD (OOF)  
OOF er en paraplyorganisasjon for natur- og friluftsorganisasjoner og kommuner i Oslo og omegn. En 

rekke venneforeninger er medlemmer, likeså BNF og Bærum Velforbund.  Medlemskapet er gratis, 

men Bærum kommune betaler 1 kr pr innbygger til drift av OOF. 

6.3 ASKER OG BÆRUM TRAFIKKSIKKERHETSFORENING  
Foreningen samler mange vel og FAU-er fra skolene. Årlig er det et møte der skoleveiene står i fokus.  

Ellers er det gjerne vel eller andre som ber om fartsmålinger i veier der de mener det kjøres for fort 

og hvor det er farlige trafikkforhold. 

6.4 VENNER AV BÆRUM SYKEHUS  
Bærum Velforbund er medlem i Venner av Bærum Sykehus. 

7. ANNET ORGANISASJONSARBEID   

7.1 MEDLEMSHENVENDELSER OG HENVENDELSER FRA EKSTERNE 
Bærum Velforbund får mange henvendelser fra medlemsforeningene som besvares fortløpende.  

Dette gjelder formelle spørsmål knyttet til velforeninger, løpende saker, reguleringssaker, 

byggesaker, friområder og andre lokalspørsmål.  Disse følges opp via telefon eller mail. 

Bærum Velforbund videresender meldinger om kommunale planer, reguleringssaker og annen 

informasjon til velforeninger i den grad dette ikke er sendt direkte til berørte velforeninger. Nettside 

og Facebook brukes aktivt i informasjonsarbeidet.  

7.2 «DIGITALT BÆRUM VELFORBUND» - FACEBOOK 
www.baerumvelforbund.no:  Dette er den viktigste informasjonskanalen for mer omfattende 

informasjon om organisasjonssaker.  I løpet av perioden har Bærum Velforbund lagt ned 

portalløsningen gjennom Velnett.no og benytter nå StyreWeb. 

Kontaktinformasjon til vellene i Bærum er å finne på nettsiden. 

www.facebook.com «Bærum Velforbund» 

Facebook benyttes til korte meldinger og henvisning til nytt stoff på nettsiden.  Besøkstallet er 

fremdeles lavt. 

E-postadresse: post@baerumvelforbund.no 

7.3 BÆRUMSNYHETENE FRA BÆRUM VELFORBUND 
Det er ikke utgitt noen utgave av den digitale medlemsavisen i perioden.  Styret er usikker når det 

gjelder behovet for denne typen informasjon. 

http://www.baerumvelforbund.no/
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7.4 MEDLEMSMØTER OG KURS I PERIODEN 
Se punkt 4. 

7.5 JUBILERENDE VELFORENINGER 
Det er ikke notert noen jubileer i perioden. 

8. SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE 

AKTIVITETER, MØTER, SAKER, OPPFØLGING    
Styret har i 2018 fulgt opp samarbeidet med Bærum kommune. Det har vært holdt følgende møter: 

• 2 møter mellom Bærum kommune og Bærum Velforbund 

• 1 møte mellom formannskapet i Bærum kommune og medlemsvellene i Bærum Velforbund  

• Møte med Ruter 

• Møter med Bærum kommune rundt utlånsordning for el-sykler 

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over temaer og saker som er behandlet i møtene. 

 

 

Stabekk stasjon som endestasjon for lokaltog og flytog. Men den historiske stasjonsbygningen preger 

fremdeles knutepunktet.  (Foto: Frits Lemstad) 

9. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Kommuneplanen var oppe til full rullering i 2016. Behandlingen av arealplanen er ikke sluttført.  

Bærum Velforbund uttalte seg om samfunnsdelen og arealstrategi i 2016. Det er avgitt uttalelse til 

arealplanen i 2017.   

Bærum Velforbund deltok også på møte 9. januar 2018 om innspill til arealplanen. 
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10. DE STORE VEGPROSJEKTENE E16 OG E18 - VI FØLGER MED 
Bærum Velforbund har i flere år vært tett på arbeidet med disse 2 store vegprosjektene. 

Planarbeidet for ny E18 har vært fulgt opp med kontaktmøter med Statens Vegvesen siden oppstart i 

2011, og det er blitt gitt løpende informasjon til velforeningene i medlemsmøter og på vår nettside. 

Selv om E16-utbyggingen ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet, har vi forsøkt å informere om 

viktige etapper i prosjektet. 

Anleggsarbeidet på E16 mellom Sandvika og Vøyen er i en aktiv gjennomføringsfase. Nye kjøre-

mønstre dukker opp med korte mellomrom og konturene av det nye vegsystemet begynner å ta 

form. Dem som kjører denne strekningen blir nå ledet gjennom området på nye traseer. 

Forbindelsen til Bærumsveien blir klar til sommeren. 
 

 

Ny firefelts motorvei fra Sandvika fram til Vøyenenga er snart på plass.  Norges mest trafikkerte 2-

feltsvei har hatt få trafikkproblemer i den intense byggeperioden. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Begge disse vegprosjektene representerer enormt store samfunnsinvesteringer som vil skape store 

ringvirkninger for alle innbyggere i Bærum. Derfor er det helt naturlig at velforeningene får tilgang til 

informasjon om hva som skjer og mulighet til å si fra hvis det er behov for det. Heldigvis har Statens 

Vegvesen utviklet gode nettsider som gir løpende informasjon om hva som skjer i prosjektene. Vi vil 

derfor oppfordre alle velforeninger som ønsker å være oppdatert å gå inn på dette nettstedet, som 

har adressen:  www.vegvesen.no/vegprosjekter. 

Vi innser at vi ikke kan gi like god informasjon på vår nettside som nettsiden til Statens Vegvesen, 

men vi vil holde kontakten med Statens Vegvesen for å avdekke om det er behov for ytterligere 

informasjon. 

file:///C:/Users/Kaare/Documents/Bærum%20Velforbund/Årsmøter/2018-Driftsåret/www.vegvesen.no/vegprosjekter
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Ny E18 har vært et politisk stridstema i mange år. Vi trodde at fremdriften nå kun var avhengig av 

kapasiteten hos Statens Vegvesen og utøvende entreprenører, men dessverre der tok vi feil. Nå står 

hele fremdriften i stampe på grunn av en stoppordre fra Samferdselsdepartementet fordi det er 

brukt mer penger til prosjektet enn det som var bevilget i budsjettperioden. Nye E18 rammes av den 

måte som Statens vegvesens prosjekter blir finansiert på. Vi har uttrykt vår frustrasjon for det som 

har skjedd ovenfor våre kontakter i Statens Vegvesen og lokale politikere og har fått forsikring om at 

de gjør alt de kan for at denne stansen skal bli så kortvarig som mulig. 

11 KOLLEKTIVE LØSNINGER I BÆRUM    
Det vises her til punkt 4 og 7   

 

Rådhuset en tidlig vinterdag. (Foto: Erik Sennesvik) 

12. ENKELTSAKER FRA VELFORENINGENE   
• Informasjon om endringer i vellenes kontaktinformasjon som leder, adresser o.l., 

• Spørsmål om kontingentinnbetaling og praksis for kontingentstørrelse i velforeningene 

• Velforeningenes status i forhold til frivillighetsregisteret 

• Kollektive forsikringsordninger for vellets arbeid 

• Forespørsler ang. ordning for innsamling av hageavfall 

• Ny ordning for husholdningsavfall 

• Friarealer og ansvar for rydding 

• Turstier og forbindelsesveier 

• Møteplasser og møtelokaler for frivilligheten 

• Veiledning mva-kompensasjon 

• Vedtektspørsmål og formelle organisasjonsspørsmål 

• Utforming av klage/uttalelser til reguleringssaker 

• Rydding av kommunale områder 

• Rekruttering til styrer 

• Velgrenser og nye boligområder i vellene 
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13. ADMINISTRATIVE SAKER 

13.1.  OPPLYSNINGER OM VELFORENINGENE  
I 2018 er det registrert 50 lokale velforeninger i Bærum som er medlem av Bærum Velforbund. De 

representerer 16 741 husstander. Da innrapportering fra vellene er mangelfull er det antatt at det 

reelle tallet for antall husstander er vesentlig høyere. 

33 av medlemsvellene i Bærum Velforbund er også medlem i Vellenes Fellesorganisasjon. 

 

Vellets navn 
Registrerte 
husstander 

2018 

Medlem 
av VFO 

BÆRUM VELFORBUND 
 

x 

Avløs Vel 517 x 

Bekkestua Vel 483 x 

Berger og Rykkinn Vel 1 041 x 

Blommenholm Vel 492 x 

Bærums Verk Vel 679 x 

Egne Hjem vel (tidl. Ø.Stabekk) 200 x 

Eikeli Vel (inaktivt) 
  

Eiksmarka Vel 1 599 x 

Ekeberg Vel – 
 

Engerjordet Sameie og Vel 124 
 

Fagerstrand Vel 244 x 

Fornebo Vel 146 x 

Fornebulandet Vel 1 937 x 

Furubakken Vel 564 x 

Gjettum Vel 1 318 x 

Gommerud Vel (inaktivt) 
  

Hagabråten Vel 207 x 

Haslum Vel 150 x 

Holtekilen Vel – 
 

Hosle Vel 411 x 

Høvik Vel 349 x 

Høvik Verk Vel 789 x 

Jar Vel 510 x 

Jongsåsen Vel 524 x 

Kolsås Vel – x 

Krokvollen Vel 79 x 

Langodden Vel 0 x 

Lommedalens Vel 125 
 

Lysaker Vel – 
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Vellets navn 
Registrerte 
husstander 

2018 

Medlem 
av VFO 

Løkeberg Vel 256 
 

Løkkeåsen Vel (Inaktivt) 
  

Malurtåsen Vel 184 x 

Nadderud & Vestre Grav Vel 226 x 

Nadderudjordet Vel 179 
 

Nedre Ramstad Vel 44 x 

Presterud Vel – 
 

Ringstabekk Vel 200 
 

Sandvika Vel 1 431 x 

Skogfaret Vel – 
 

Skui Vel 350 x 

Snarøen vel 600 x 

Solvik og Omegn Vel 124 
 

Tanum Vel 167 x 

Vestre Løkeberg Vel 51 x 

Vestre Stabekk Vel 531 x 

Voll Vel 572 x 

Østerås Vel (inaktivt) 
  

Østre Grav Vel 90 
 

Østre Stabekk Vel 551 
 

Øvre Slependen Vel 61 x 

 

Det arbeides fortløpende med å oppdatere medlemsregisteret.  Styret synes det er vanskelig å få inn 

relevante opplysninger og inndrive kontingenter fra mange av velforeningene.  

13.2.  INAKTIVE VEL 
Dette er vel som ikke har et fungerende styre, og som derfor heller ikke mottar/følger opp 

informasjon fra Bærum Velforbund eller kommunen.  Følgende tidligere velforeninger i denne 

kategorien er:  

• Østerås Vel, 

• Løkkeåsen Vel,  

• Gommerud Vel og  

• Eikeli Vel.  

13.3. PRESSEDEKNING OG PRESSEINFORMASJON  
Bærum Velforbund har hatt pressedekning om følgende:    

• Innspill om en klimaklok kommune 

13.4. DIGITALISERING AV DOKUMENTER 
Arbeidet med å sortere og digitalisere papirbaserte dokumenter for Bærum Velforbund har blitt 

fullført så langt et har vært mulig. Digitaliseringen innbefatter: 
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• Referat fra styremøter fra 1992 til i dag 

• Årsmøtedokumenter fra 1986 til i dag 

• Andre sentrale dokumenter 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 2017 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 6 
 

1. Årsregnskap med revisjonsberetning 2018 
 

Saken består av sammendrag, forenklet regnskapsoppstilling, årsberetning, noter og årsregnskap 

samt revisors beretning. 

Årsregnskap og noter sammen med revisors beretning ettersendes eller omdeles i møtet. 

Nedenfor er det satt opp et sammendrag av regnskap og budsjett 2017 og 2018. 

 

Hovedpost Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Inntekter   

Kontingenter fra velforeninger 45 000 52 988 

Tilskudd fra Bærum 
kommune 

200 000 175 000 

MVA refusjon 2018 5 000 3 295 

Renteinntekter 2 600 3 061 

Sum inntekter 252 600 234 344 

Utgifter   

Årsmøte 6 000 6 627 

Styremøter - styreseminar 40 000 39 531 

Reiseutgifter 5 000 3 567 

Porto 3 000 1 130 

Leie lokaler 2 000 3 670 

Kontorhold, rekvisita 1 100 4 038 

Kontorhold, leder 8 000 10 500 

Kontorhold, sekretær 8 000 10 500 

Kontorhold, kasserer 4 000 4 000 

Ekstern deltagelse   

Representasjon 1 000  
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Hovedpost Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Drift velforbund IKT nettside 20 000 3 325 

Revisjonshonorar 6 500 6 500 

Honorar- kontorhold 
styremedlemmer 

45 000 40 000 

Honorar leder 10 000 10 000 

Honorar sekretær 10 000 10 000 

Medlemsmøter 15 000 4 801 

Kontingent andre org/VFO 18 000 16 350 

Til Styrets disposisjon 50 000  

Sum kostnader 252 600 174 538 

RESULTAT til disposisjon - 59 806 

 

 

 

Eiendeler Hovedpost 
Balanse 

2017 
Balanse 

2018 
Kommentarer 

Eiendeler Kundefordringer 0 0   

Eiendeler Bankinnskudd 707 427 763 194 Saldo i bank 

Eiendeler Sum Eiendeler 707 427 763 194 SUM Aktiva 

EK Gjeld Årsresultat    -59 806    

EK Gjeld Egenkapital -607 065 -607 065   

EK Gjeld SUM Egenkapital -607 065 -666 871   

EK Gjeld 
VFO 
mellomværende -11 396 -16 204   

EK Gjeld Studieforbundet -52 259 -52 259   

EK Gjeld Påløpte kostnader -36 707 -27 860 Avsatt til jubileumstidskrift 
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EK Gjeld 
Sum kortsiktig 
gjeld -100 362 -96 323   

EK Gjeld Sum EK og Gjeld -707 427 -763 194 Sum Passiva 

 

 

2.  Årsmelding for Bærum Velforbund for 2018 avgitt i h.t. 

Regnskapsloven 

2.1 Virksomhetens art 
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum. Den skal i 

sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer, og bidra 

til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene, og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 

betydning og generell karakter. Forbundet skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 

avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder av betydning og interesse for 

lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra ett eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i 

lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

2.2 Fortsatt drift 
Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold mener styret det er gode forutsetninger for 

fortsatt drift.  Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. 

2.3 Arbeidsmiljø og likestilling 
Bærum Velforbund har ingen tilsatte. 

2.4 Ytre miljø 
Bærum Velforbund utfører ikke aktiviteter som kan innebære miljøskade. Organisasjonens 

virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. 

Organisasjonen bruker i utstrakt grad elektronisk kommunikasjon. 

2.5 Redegjørelse for årsregnskapet 
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 175 000,-, og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2018 utgjorde kr 52 988,-. Tre vel 
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er registrert som inaktive. Seks vel har ikke betalt kontingent for 2018. Dessuten kommer 

renteinntekter og merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 231 283,-.  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 25 000,- mindre enn budsjett. 

Årsresultatet ble for 2018 et overskudd på kr 59 806,-, som overføres til egenkapitalen. 

2.6 Styret  
Godtgjøringer ut over utgiftsdekning har vært: 

Styreleder:  10 000 kr 

Sekretær: 10 000 kr 

Kasserer: 7 500 kr 

Styremedlemmer:  5 000 kr 

Varemedlemmer:  3 500 kr 

 

Styret består av 7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn. 

Styret har 3 varamedlemmer, 1 kvinne og 2 menn. 

2.7 Redegjørelse for organisasjonens utsikter 
Bærum Velforbund har et stabilt medlemsantall og god oppslutning.  Aktivitetsnivået er godt. 

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at forutsetningene for Bærum Velforbund vil endre seg 

vesentlig.   

Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning, gir et riktig bilde av utviklingen og resultatet 

i Bærum Velforbund i perioden. 

 

Sandvika, 31. desember 2018/11. februar 2019 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for Bærum Velforbund 2018 

 

8. Revisjonsberetning for Bærum Velforbund, 2018 
Jeg har revidert resultat og balanse for Bærum Velforbund for regnskapsåret 2018. 

Årsresultat (overskudd) etter finansinntekter var kr 59 806,22 for perioden 1. januar til 31. desember 

2018. 

Bankinnskudd den 1. januar 2018 var til sammen kr 707 426,91 inkl. plasseringskonto, bankinnskudd 

for skattetrekk og bankinnskudd i Bærum Studieforbund.  Saldo på samme konti den 31. desember 

2018 var kr.  763 194,13, en økning på kr 55 767,22. 

Jeg har kontrollert at 

• Regnskapssaldoene 1. januar og 31. desember 2018 stemmer med kontoutskrifter fra 

banken. 

• Alle utbetalinger vedrører Bærum Velforbunds aktiviteter, og at disse er riktig reflektert og 

attestert i regnskapet. 

• Alle innbetalinger vedrører Bærum Velforbunds aktiviteter. 
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Etter min mening gir regnskapet et riktig uttrykk for Bærum Velforbunds resultat for regnskapsåret 

og for den økonomiske stilling 31.12.2018. 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 7 
 

1. Årsbudsjett for 2019 for Bærum Velforbund med fastsetting av kontingent 
 

Styret legger fram forslag til budsjett for Bærum Velforbund basert på: 

• Økt innsats for velforeningene og Bærum Velforbund 

• Økt tilskudd fra Bærum kommune til velarbeid i Bærum 

  

Kontingenten foreslås uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. Det foreslås at de 20 første 

medlemmer ikke inngår i kontingentgrunnlaget.   

Budsjettforslag 2019: 
Kostnader er justert i henhold til forbruket i 2018. I budsjettet er inntektene og utgifter balansert. 

Budsjettet setter av kr 48 700,- til styrets disposisjon.  Dette er tiltak i samsvar med tiltaksplanen.  

Det bør også ligge mulighet for ulike måter å organisere sekretariatsfunksjonen på.  Hvordan dette 

løses, vil først finne sin løsning når det nye styret er valgt.  

Styret legger opp aktiviteten for 2019 som redegjort for i kommentarene under. 

 

Hovedpost 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 

Inntekter    

Kontingenter fra velforeninger 45 000 52 988 50 000 

Tilskudd fra Bærum 
kommune 

200 000 175 000 200 000 

MVA refusjon 2015 5 000 3 295 3 300 

Renteinntekter 2 600 3 061 3 050 

Sum inntekter 252 600 234 344 256 350 

Utgifter    

Årsmøte 6 000 6 627 7 500 

Styremøter - styreseminar 40 000 39 531 40 000 

Reiseutgifter 5 000 3 567 5 000 
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Hovedpost 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 

Porto 3 000 1 130 1 200 

Leie lokaler 2 000 3 670 4 000 

Kontorhold, rekvisita 1 100 4 038 5 000 

Kontorhold, leder 8 000 10 500 10 500 

Kontorhold, sekretær 8 000 10 500 10 500 

Kontorhold, kasserer 4 000 4 000 4 500 

Ekstern deltagelse    

Representasjon 1 000  1 000 

Drift velforbund IKT nettside 20 000 3 325 4 000 

Revisjonshonorar 6 500 6 500 7 000 

Honorar- kontorhold 
styremedlemmer 

45 000 40 000 50 000 

Honorar leder 10 000 10 000 10 000 

Honorar sekretær 10 000 10 000 10 000 

Medlemsmøter 15 000 4 801 5 050 

Kontingent andre org/VFO 18 000 16 350 17 100 

Til Styrets disposisjon 50 000  64 000 

Sum kostnader 252 600 174 538 256 350 

RESULTAT til disposisjon  59 806  

 

Styret foreslår følgende spesifikke tiltak i 2019: 

 

Tiltak Ønsket virkning Aktivitet - Kostnad 

Medlemsmøter og kurs Økt aktivitet og høyere 
kompetanse i velarbeidet 

Planlegging av innhold og 
oppfølging. Budsjettert. 

Utredningskompetanse Styrket faglige uttalelser og 
medvirkning 

Avsetning til styrets disposisjon  

Arbeide for møteplasser for 
frivilligheten i alle områder av 
kommunen 

Tilgang på egnede møteplasser 
for frivilligheten 

Avsetning til styrets disposisjon  

Vurdere eldreomsorgstilbud Et allsidig tilbud innen 
eldreomsorgen 

Avsetning til styrets disposisjon 

Kurs og kompetanseheving for 
styret 

Økt faglig og politisk styrke Styreseminar og 
kursdeltakelse. Budsjettert.  

Tilskudd VFO-kontingent, 
forsikringsandel kr 500,- 

Sikrer at velstyrene har 
forsikret sine aktiviteter. 
Tryggere service. Bedre 

Reduksjon i kontingent til VFO. 
Betales av Bærum Velforbund. 
Kostnad kr 12 000,-. 
Budsjettert. 
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solidaritet og styrke for 
velforeningene. 

Definere flere 
spesialfunksjoner i styret 

Økt involvering og utnytting av 
spesialkompetanse.  Bedre 
medlemskommunikasjon. 

Avsetning til styrets disposisjon 

Lette kontingentbelastningen Lettelse i kontingentbyrden for 
de minste medlems- 
foreningene 

Kr 3 000,-. Budsjettert 

Pott til særskilte tiltak i 
velforeningene 

Økt aktivitet i velforeningene, 
revitalisere «sovende» vel. 

Avsetning til styrets disposisjon 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2019 for Bærum Velforbund vedtas.  

2. Kontingent til Bærum Velforbund 2019  
I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2019:  

Kr 3,- pr medlem i velforeningen (uendret).  Det foreslås at det ikke betales kontingent for de første 

20 medlemmene. Se også sak 7, punkt 1. 

Forslag til vedtak: 

Kontingenten skal være uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. De 20 første medlemmer 

inngår ikke i kontingentgrunnlaget.  

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 8 

Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2019 - 2020 
Styret i Bærum Velforbund vil ha fokus på følgende saksområder i sitt arbeid i perioden 2019. 

 

 

Styreseminar høsten 2018: Ove Tønnesen, Rune Bjerke, Reidar Karlsen, Rita Roarsen, Frits Lemstad, 
Wenche Ryager, Kåre Lindemann, Gunnar Johansen.  Fra Bærum kommune Odd Landsverk, Strategi 
og utvikling, kommunikasjonsrådgiver Anett Dæhli koordinator for Innbyggersamarbeid og 
Frivillighet, Mona Rafn.  Rådmann Erik Kjeldstadli deltok også. (Foto: Erik Sennesvik) 
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Overordnete oppgaver og mål 

Vedtektenes § 1 - Formål 

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i 

sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra 

til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 

betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 

avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for 

lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i 

lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

 

 

Bærum – en god kommune å leve i – for alle. (Foto: Erik Sennesvik) 

Bærum – en god kommune å leve i: 

1. Oppfølging av kommunens planlegging og medvirke til at utviklingen er i samsvar med 

velforeningenes syn og Bærum Velforbunds overordnete mål. 

2. Arbeide for å ivareta natur- og miljøhensyn i forbundets virkeområde.  Bidra til sikring av små 

friluftsområder, kystlinje, vassdrag og elvemiljøer i Bærum som viktig for friluftsliv i nærmiljøet 

og for folkehelse generelt. 

3. Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder får 

høyere prioritet.  

4. Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på: 

4.1. gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

4.2. trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter 

4.3. at knutepunktsutvikling og fortetting gjennomføres med god tilpasning til eksisterende 

bomiljøer og ut fra en helhetlig plan for området 
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4.4. kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

4.5. sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi 

mulighet for et aktivt friluftsliv der folk bor. 

5. Hjelpe velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, lokalmiljøtiltak 

og frivillighetstiltak generelt. 

6. Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og for 

deltakelse i velforeningenes arbeid.  

7. Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud for alle aldersgrupper. 

Bærum – en klimaklok kommune 

Bærum Velforbund vil være en aktiv bidragsyter til at Bærum kommune når målene som er skissert i 

Parisavtalen. 

Forvaltning av natur, miljø og ressurser må styrkes og dagens innbyggere i kommunen må bidra. 

En bærekraft utvikling må ha framtidige generasjoner som perspektiv. Bærum Velforbund vil bidra 

med tilrettelegging og informasjon i forhold til medlemsforeningene og bidra til redusert 

«fotavtrykk» for nærmiljøene. 

Bærum Velforbund og velforeningene bidrar til en god utvikling ved å legge til grunn «Bærum 

Velforbund – Råd for en klimaklok kommune».  Disse er vedlagt arbeidsprogrammet 

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode kommunikasjonsløsninger 

1. Arbeide for at kollektivtilbudet i Bærum støtter målet om en klimaklok kommune og utgjør et 

naturlig valg for flest mulig innbyggere. 

2. Arbeide for at takstsone 1 skal gjelde alle kollektivreiser i kommunen 

3. Arbeide for bedre tilrettelegging og trafikksikre løsninger for sykkel og gange i kommunen 

4. Arbeide for miljøriktige løsninger som også tilpasses bevegelseshemmede og eldre 

5. Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som 

foreligger og tidsplanen som følger av disse planene. 

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning 

1. Bruke samarbeids-

avtalen mellom vel-

foreningene og 

kommunen slik at 

denne legges til grunn 

på de avtalte områdene 

og på den måten sikrer 

velforeningene med-

virkning og medinn-

flytelse både i forhold til 

våre folkevalgte og 

overfor kommunens 

administrasjon. 

Møtelokaler er viktig.  Her 
er det dugnad på Rykkinn 
Grendehus. (Foto: Arne 
Dignæs) 
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2. Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum kommune og et 

velfungerende Bærum Velforbund. Arrangere medlemsmøter om aktuelle saker og for å styrke 

velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med kommunen og andre forvaltningsnivåer. 

Det er viktig å: 

2.1. stimulere til høringsdeltakelse fra velforeningene i alle viktige saker 

2.2. gi målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker 

2.3. yte innsats i forhold til media i viktige saker 

2.4. arbeide for at nye samarbeidsformer og samskaping skjer på em måte som styrker 

velarbeidet og velforeningene som demokratisk struktur i kommunen 

2.5. utarbeide gode styringsdokumenter til behandling på årsmøtet 

3. Styrke Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige saker for medlemsforeningene. Styrke 

kontakten mellom velforeningene og styret i Bærum Velforbund.  Legge til rette for en godt 

fungerende sekretariatsfunksjon. Dette omfatter blant annet:  

3.1. å gjøre det enkelt å ta kontakt med Bærum Velforbund 

3.2. målrettet bruk av sosiale medier og digital informasjon 

3.3. å delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet 

3.4. å bruke ekstern kompetanse for å få bedre gjennomslag for velforeningenes synspunkter  

3.5. samarbeid med andre foreninger og organisasjoner der lokalmiljøsaker er tema 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i Bærum Velforbund 2019 
 

 

Elvepromenaden i Sandvika er i ferd med å ferdigstilles.  Kan det bli et sosialt møtepunkt med 

naturlige «pratepunkter» og steder for refleksjon? (Foto: Erik Sennesvik) 
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Vedlegg til Arbeidsprogrammet 

Bærum Velforbund – Råd for en klimaklok kommune 

  

Bekkestua stasjon mot Egne Hjem.  Men forsvinner trikken? (Foto: Erik Sennesvik) 

SAMFERDSEL - MOBILITET 
1. Økt satsning på kollektivtransport og utvidelse av dagens T-banenett samt innsats for å få 

realisert allerede regulerte traseer. 

2. Benytte og utvide kollektivtransporten på fjorden, ved å benytte ferger og hurtigbåter der det er 

hensiktsmessig. 

3. Økt innsats for reduserte takster og utvidelse av dagens sone 1 til å omfatte også sone 2. 

4. Tilrettelegge for drift av kollektivtransport på klimanøytralt drivstoff. 

5. Økt satsning på sykkel og gange og muligheter for sikker oppbevaring av sykler ol. ved 

stoppesteder for kollektivtransport. 

6. Områder rundt barneskoler skjermes for gjennomgangstrafikk. Tryggere skoleveier motiverer til 

at barn i større utstrekning går til skolen. 

AVFALL 
1. Bevisstgjøring og motivering av barn og unge samt den øvrige befolkningen om å se avfall som en 

ressurs, med fokus på forbruk, overforbruk eller rovdrift.  

2. Se etter og bidra til en bærekraftig utvikling gjennom reduserte avfallsvolumer, økt resirkulering 

og gjenbruk.   
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3. Besøkssenter for informasjon og bevisstgjøring etableres på Isi for skoleklasser og lignende med 

avfallspyramiden og sirkulær økonomi i sentrum. 

4. Invitere og motivere for faste dager og rutiner for skoler, lag og foreninger med formål 

innsamling av avfall i naturen og på fellesarealer. 

5. Tilrettelegge for forsvarlig avlevering av avfall på utfartssteder, strender, utfartsparkeringsplasser 

og lignende, samt bevisstgjøring av eget ansvar for en ren og ryddig natur og vårt felles ansvar for 

å redusere mengden avfall og samtidig innse at vi må rydde etter andre. 

6. Etablere mottak for avfall til gjenvinning i midtre, østre Bærum samt utvide containerordningen 

for avleveringen av farlig avfall på sentrale og lett tilgjengelige steder. 

7. Styrke samarbeidet i VEAS for utvikling i først omgang med produksjon av klimanøytrale 

drivstoffer samt jordforbedringsmidler. På sikt andre råstoffer. 

GJENBRUK - MATSVINN 
1. Tilrettelegge for at frivillige organisasjoner kan forestå videresalg av relevante produkter. 

Bevisstgjøring og motivering for ombruk og gjenbruk samt bevisstgjøring av sirkulær økonomi 

med muligheter for også å drive salg på f.eks. Finn.no o.l. «Ditt gamle kan bli andres nyeste». 

2. Motivere og tilrettelegge for redusert matsvinn i samarbeide med butikker, serveringsteder og 

næringslivet, samt bevisstgjøring av den øvrige befolkningen. 

DYRKBARE AREALER 
1. Se etter og etablere egnede arealer for økologiske parsellhager ved bygging av nye kommunale 

bygg, skoler, institusjoner og lignende. Eksisterende arealer i tilknytning eller i umiddelbar 

nærhet av dagens bygninger tilrettelegges for parsellhagedrift. 

2. Fortsette og utvide arbeidet med å benytte egnede arealer til blomsterenger eller frittvoksende 

planter, spesielt arealer som i dag ikke er benyttet til lek eller allmenn ferdsel; midtrabatter, 

støyskjermvoller og lignende.   

3. Avsette og bevare gamle naturmiljøer til urskog og lignende. 

4. Tilrettelegging og bevisstgjøring av og om egenproduksjon, kortreist, sesong- og lokal produksjon 

av mat. Egnede arealer stilles til disposisjon for salg og formidling for lokale produsenter. 

ENERGI - FORURENSING 
1. Økt fokus på klima og klimanøytrale løsninger for å dekke nåværende og fremtidig energibehov, 

spesielt på nye bygg og ved rehabilitering av eldre eksisterende deler av bygningsmassen. God 

informasjon om mulighetene som i dag finnes for støtteordninger og teknisk bistand. 

2. Stille krav om bruk av klimanøytrale anleggsmaskiner, utstyr og lignende ved utbygging av større 

arealer. 

3. Fortsette arbeidet for å oppnå målet om klimanøytralt drivstoff på kommunale kjøretøyer. 

Fortsette arbeidet med, og utvide, støtteordningene for elektrifiserte kjøretøyer og sykler og 

støtte anlegg av ladepunkter. 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 9 
 

Forslag fra velforeningene 

Det er ikke kommet forslag fra velforeningene. 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2019 - Sak 10 

Valg 
 

Valgkomiteen fremmer innstilling på: 

• Leder for 2 år 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Varamedlemmer for 1 år 

• Revisor 

 

Valgkomiteens forslag ettersendes. 

 

Styret fremmer innstilling på 

• Valgkomité 

Styret fremmer forslag på gjenvalg av valgkomiteen: 

• Inger B. Stensland, Gjettum Vel (leder) 

• Ola Raftevold, Voll Vel 

• Charles Jensen, Blommenholm Vel 

 

Nåværende styre: 

Styret i Bærum Velforbund 2018 – 2019 

 

Periode Funksjon Navn Tilknyttet vel 

2018-2019 Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel 

Nestleder Frits Lemstad Jar Vel 

Styremedlem/Sekretær Kåre Lindemann Vestre Stebekk Vel 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum Vel 

Styremedlem Reidar Karlsen Fornebulandet Vel 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll Vel 

Styremedlem Sven Even Maamoen Bærums Verk Vel 

Varamedlem Ove Tønnesen Gjettum Vel 

Varamedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

Varamedlem Rune Bjerke Lommedalen Vel 
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Gjertrud Strand Sanderød fra Kommunal Rapport – KS - intervjuet ordfører Lisbeth Hammer Krog og 

leder Erik Sennesvik i september om samarbeidsavtalen og velarbeid i Bærum (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2019- Vedlegg 

 

Vedlegg 1 

 

Bærum Velforbund/Bærum kommune - Rammeavtale for samarbeid 
mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum 

Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund 

har sine definerte oppgaver. 

Avtalen bygger på følgende felleserklæring:  

Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den 

enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for 

kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell 

interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum 

Velforbund koordinere saksbehandlingen. 

For å få til dette gjennomføres samarbeidsordninger slik de går fram av avtalen. 
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Veiledning: 

Avtalen er gjennomgått av Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrative ledelse 

med tanke på å få en god praktisering av avtalen. Disse veiledningene er gjengitt i 

tilknytning til avtalens ulike punkter.  

Det påhviler partene å sørge for at avtalen er kjent for dem som behandler saker som 

omhandles av avtalen. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

1 Periodiske fellesmøter og orientering 
Minst en gang i året holdes det møter med deltagelse av representanter for kommunens politikere 

og ledere, Bærum Velforbund og velforeningene. Berammelse av slike møter skjer etter avtale 

mellom ordføreren og lederen i velforbundets styre. 

Kommunens oversikt over planer i arbeid med angivelse av saksansvarlig, sendes Bærum Velforbund 

ved hver revisjon. Velforbundet og vellene kan uttale seg om prioriteringen og eventuelt ta initiativ til 

at bestemte saker tas opp eller prioriteres annerledes.  

Bærum Velforbunds leder eller velledere kan også bli enige med kommunen om andre samarbeids- 

eller orienteringsmøter.  

Veiledning: 

Bestemmelsen trekker opp formen på samarbeidet mellom velforeningene og Bærum 

kommune. Dette er ikke bare knyttet til de avtalte møtene mellom de to interessentene, 

men skal gjøre det mulig for velforeningene å ta kontakt med kommunens administrasjon 

under saksbehandlingen for å holde seg orientert og å kunne komme med synspunkter som 

kan bidra til en god løsning.  

Velforeningene vil – med utgangspunkt i denne avtalen – kunne ta kontakt med de politiske 

utvalgene for å fremme synspunkt til saker under politisk behandling. Ved å kontakte 

utvalgssekretæren, kan det avtales møte mellom utvalg og velforeningens styre i konkrete 

saker som skal behandles.  

Dette vil i de fleste sakene være den eller de berørte velforeningen, men kan i særlige 

tilfeller skje i regi av Bærum Velforbund.  

Det er forutsatt at informasjon som hovedregel sendes elektronisk via nettet.  

Oversikt over politiske saker som er under arbeid i henhold til politiske 

rapporteringsprosedyrer, sendes Bærum Velforbund elektronisk for videre distribusjon til 

velforeningene.  

Reguleringsplaner og utredninger som legges frem for planutvalget er tilgjengelig på 

Bærum kommunes hjemmesider ca. en uke før møtet i utvalget. Dokumentene kan hentes 

ned over denne linken 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&vis

alle=true.     

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

I tillegg til det politiske møte nevnt over, avholdes 2 administrative møter pr år mellom Bærum 

Velforbund og kommunens administrative ledelse. Bærum Velforbund sender i god tid før møte ut en 

agenda med saker som ønskes tatt opp. Bærum kommune stiller med aktuelle ledere og 

saksbehandlere utfra agendaen. Bærum Velforbund fører referat.  
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Veiledning: 

Bærum Velforbund vil i god tid informere om når møte med administrasjonen skal finne 

sted, og be velforeningene sende inn saker som man ønsker tatt opp i møtet. Bærum 

Velforbund har ansvaret for å sende administrasjonen en samlet oversikt over innmeldte 

saker. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

2 Igangsetting av planarbeid 
Det vises til PBL § 5-1:  

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette 

er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.  

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 

skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»  

Plan- og bygningsloven forutsetter at enhver - kommune så vel som private - som igangsetter et 

reguleringsarbeid, skal kunngjøre dette i minst en avis som er alminnelig lest på stedet samt på 

internett, og skriftlig underrette grunneiere og rettighetshavere.  

Private som ønsker å igangsette planarbeid, gjennomfører oppstartsmøte med kommunen. 

Kommunen informerer i den forbindelse om at lokale velforeninger og Bærum Velforbund skal 

underrettes om at planarbeidet tas opp på lik linje med grunneiere og rettighetshavere.  

Ved oppstart av planarbeid skal – kommunen så vel som private – underrette berørte velforeninger 

og Bærum Velforbund skriftlig samtidig med at oppstarten kunngjøres.  Det vises til PBL § 12–8:  

«Oppstart av reguleringsplanarbeid  

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når 

forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for 

planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i 

planarbeidet.»   

Veiledning: 

Velforeninger som er direkte og indirekte berørt vil i tråd med dette bli varslet. Når 

forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, gis tilsvarende melding etter møtet 

med forslagsstiller. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

3 Planer til høring    
Forslag til kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram, større planendringer 

eller utredninger som legges ut til offentlig ettersyn, skal forelegges Bærum Velforbund og de 

velforeninger som kan bli berørt av planene, til uttalelse.   

Også andre større plan- og utredningsarbeider med betydning for omfang og lokalisering av 

infrastruktur i Bærum kommune, forelegges velforbundet til uttalelse. Eksempler på dette er bl.a. 

skolebehovsplaner, barnehagebehovsplaner, trafikksikkerhetsplaner.   

Veiledning: 

Velforeningene og Bærum Velforbund kan gi uttalelser til større plan- og 

utredningsarbeider med utgangspunkt i offentlige saksdokumenter. Kommunens 

administrative ledelse vil informere Bærum Velforbund og aktuelle vel om større plan og 

utredningssaker som er under arbeid og gi linker til hvor dokumentene finnes. 
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---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

Hvis velforeningene har bemerkninger til planene, skal uttalelse gis skriftlig og sendes det 

kommunale organ som forbereder saken. Rådmannens kommentar og forslag til oppfølging av vellets 

kommentar skal innarbeides i saksdokumentene.  

Veiledning: 

Felleserklæringen viser til at velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i 

forhold til kommunen og at grunnlaget for et godt samarbeid ligger i blant annet god og 

tidsriktig informasjon. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

4 Høringsfrister 
Planer legges ut til offentlig ettersyn med lovens frist som er 6 uker.  Fristen regnes fra den dag det 

offentlige ettersyn kunngjøres. Kommunen vil søke å unngå å legge sine egne planer ut til offentlig 

ettersyn i skoleferien, alternativt forlenges uttalefristen.  Selv om en uttalelse kommer inn etter 

fristens utløp, vil kommunen så langt praktisk mulig likevel behandle uttalelsen.  

5 Medlemsmøter 
Velforeninger som får planforslag til høring og som ønsker å forelegge planforslagene for 

medlemmene gjennom medlemsmøter, har så langt det er mulig, krav på at representanter fra 

kommunens administrasjon deltar på møtene for å redegjøre for planene og svare på spørsmål. 

Veiledning: 

Styret i velforeningene kan gi uttalelser til planforslag. Ved større saker forplikter vellene 

seg til å innhente lokalbefolkningens synspunkter i så stor grad som mulig. Uttalelsen kan 

også gis med utgangspunkt i vedtak i velforeningens årsmøte. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

6 Saksdokumenter og behandling 
Bærum Velforbund koordinerer behandlingen av de saker som angår flere av velforeningene. For at 

Bærum Velforbund skal kunne holde seg orientert om saksgang, beslutninger og eventuelle avvik fra 

velforeningenes anbefalinger i saker som angår befolkningen, skal kommunen opplyse hvor 

elektronisk kopi av saksdokumenter og protokoller av utvalg og råd, formannskap og kommunestyre 

kan lastes ned. Ved større saker forplikter vellene seg til å innhente lokalbefolkningens synspunkter i 

så stor grad som mulig.  

Sakskart til utvalg og råd, formannskap og kommunestyre varsles til Bærum Velforbund så snart det 

er tilgjengelig. 

7. Alternative planforslag 
Dersom velforeningene ønsker utredet alternativer til de forslag som fremlegges fra kommunens 

side, skal kommunen - så vidt mulig - bistå velforeningene med dette. 

Veiledning: 

Punkt 7 gjelder bistand overfor velforeningen, ikke en plikt til å utrede alternative løsninger 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 
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8. Konsulentutgifter 
Utgifter til konsulenter eller andre sakkyndige som engasjeres av velforeningene, er kommunen 

uvedkommende dersom det ikke er inngått avtale om dette på forhånd.    

9. Navn og adresser 
Bærum Velforbund sender regelmessig oppdatering av kontaktopplysninger for velforeninger i 

Bærum.  

Bærum kommune påser at opplysningene er tilgjengelig i administrasjonen.  

Veiledning: 

Bærum Velforbund er ansvarlig for at velforeningene underretter Bærum kommune når det 

skjer endringer i kontaktopplysningene slik at kommunen innehar korrekt informasjon til 

enhver tid. Bærum kommune sørger for at ansatte har tilgang til denne oversikten. 

---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--- 

Avtalen godkjent av Bærum formannskap den 23.mai 2017  Sak: 123/17 

 

Arthur Wøhni 

Bærum kommune 

Erik Sennesvik 

Bærum Velforbund 

 

Sandvika 15. februar 2019 

  

 

 Vedlegg 2 

V E D T E K T E R for Bærum Velforbund 
Vedtatt på årsmøtet 22. mai 1986-Endret 23. mai 89, 25. mai 92, 19. Mai 99, 30. mai 2000,20. mai 

2002, 23. mars 2004, 17. mars 2009, 15. mars 2016 og 7. mars 2017. 

§ 1 Formål 
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i 

sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra 

til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 

betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 

avtaleverk mellom vellene og Kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for 

lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i 

lokale velsaker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 

vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

§ 2 Representasjon 
I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. 

Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se forøvrig §7). 
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§ 3 Forbundets ledelse 
Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges 2 varamedlemmer i 

prioritert rekkefølge med møte- og talerett. 

Medlemmene i styret bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst mulig grad 

representere ulike deler av Bærum. 

Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer, dog således at en som er uttrådt kan 

gjenvelges i Forbundets styre for to fulle perioder etter uttredelsen. Lederen og styremedlemmer 

velges for 2 år, slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede. 

Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret 

konstitueres og velger selv lederens stedfortreder, sekretær og kasserer. Styret oppnevner 

representanter i faste styrer og råd. Hvert år velges en Valgkomité bestående av leder og to 

medlemmer. 

§ 4 Årsmøte 
Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til 

årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Årsmøtedokumenter og innkalling sendes elektronisk. 

Årsmøtedokumenter og vedtekter skal være tilgjengelig i papirutgave under årsmøtet. 

Forhåndsvarsling av dato for ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar. 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5: 

1. Konstituering 

2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår 

3. Fastsetting av kontingent 

4. Budsjett for kommende periode 

5. Styrets forslag til arbeidsprogram 

6. Innkomne saker fra velforeningene 

7. Valg av styre og styrets leder 

8. Valg av revisor 

9. Valg av valgkomité 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert 

regnskap. Revisjonsberetning kan ettersendes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 

styret i hende innen 25. januar. Forbundets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet. 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i Bærum 

forlanger det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og 

må angi de saker som ønskes behandlet. 

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - lovendringer unntatt - 

fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg. 

Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet. 

De andre valgene ledes av valgkomitéens leder. Gjenvalg kan finne sted. 

§ 5 Vedtektsendringer 
Forslag til vedtektsendringer sendes Styret innen utgangen av desember måned forut for ordinært 

årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de fremmøtte representanter. 
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§ 6 Spesielle bestemmelser 
Leder er Forbundets rettslige representant. Han/hun undertegner på Forbundets vegne og skal 

attestere regninger før de utbetales. Sekretæren fører protokoll over forhandlingene i Forbund og 

Styre. Utskrift av protokollen vedrørende årsmøter og ekstraordinære årsmøter sendes samtlige 

tilsluttede velforeninger. 

§ 7 Utvalg for spesialoppdrag 
Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis Styret finner det nødvendig. Utvalgenes medlemmer 

har adgang til Forbundets møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett. 

§ 8 Kontingent 
Kontingenten innbetales innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomiske 

forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges velforeningene. 

§ 9 Æresmedlemmer 
Årsmøtet kan – etter innstilling fra Styret – utnevne personer til æresmedlemmer som har gjort seg 

særlig fortjent til det. 

§ 10 Oppløsning 
Beslutning og oppløsning av Bærum Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte 

velforeninger til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig. 

Eventuelle midler tilfaller Bærum kommune som – etter samråd med Forbundets styre – disponerer 

dem til det formål Kommunen finner mest tjenlig. 

 

Vedlegg 3 

Saker som er tatt opp med Bærum kommune og Ruter 
Det har vært avholdt to møter mellom styret i Bærum Velforbund og administrasjonen i Bærum 

kommune med utgangspunkt i saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i Bærum 

Velforbund.  Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ikke får tilstrekkelig 

avklart gjennom vanlig saksbehandling.  Forarbeidet er omfattende og referat fra møtene er sendt 

alle velforeninger. 

Møtet med administrasjonen 25. april 2018 

Følgende saker ble tatt opp: 

1. Oppfølging av referat fra møtet 1. november 2017 

1.1. Leie av kommunale lokaler/Møteplasser for frivilligheten 

1.2. «Tryggere skolevei» - involvering av velforeningene» 

1.3. Vedlikehold av Valkyrieveien 

1.4. Oppgradering av sykkel- og gangveier, lokalveier og fortau – Haslum skole til Bekkestua 

1.5. Trafikksikkerheten på Lommedalsveien og trafikkaoset rundt Kolsås stasjon 

1.5.1. Nytt innspill fra Kolsås vel 

2. Nye saker fra styret i Bærum Velforbund 

2.1. Informasjon til saksbehandlere i Bærum kommune 

2.2. Kurs om kartløsning 
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2.3. Tømming av hageavfall på ISI 

2.4. Nytt kontaktmøte med Ruter 

3. Nye saker fra velforeningene i Bærum 

3.1. Furubakken Vel 

3.1.1. Trafikkløsning for å krysse Gml. Ringeriksvei ved Den internasjonale skolen 

3.1.2. Utbyggingen av det gamle steinbruddet i Gml. Ringeriksvei – Hans Haslums vei 

3.2. Gjettum Vel 

3.2.1. Parkeringsforholdene ved Gjettum returstasjon 

3.3. Haslum Vel 

3.3.1. Fortau i Kirkeveien fra Kirkedalsveien til Haslum kirke 

3.3.2. Østenåsveien – gjennomgangstrafikk 

3.3.3. Autovern i Østenåsveien 

3.4. Høvik Vel 

3.4.1. Krav til geografisk lokalisering for hjemler til lege og fysioterapeut med kommunal 

avtale 

3.4.2. Evaluering av den nye renovasjonsordningen 

3.5. Øvre Slependen Vel 

3.5.1. Brøyte Instruks med lokal tilpassing 

3.5.2. Pendlerparkering – Slependen stasjon 

3.6. Berger og Rykkinn vel 

3.6.1. Forslag til vern – Eine naturreservat, Rykkinn – Bærum kommune 

3.7. Voll vel 

3.7.1. Veibelysning via Veståsen og skogen ved den katolske kirken 

4. Fastsettelse av neste møte 

5. Eventuelt 

Møtet med administrasjonen 24. oktober 2018 

Følgende saker ble tatt opp: 

1. Oppfølging av referat fra møtet 25. april 2018 

1.1. Leie av kommunale lokaler/Møteplasser for frivilligheten 

1.2. «Tryggere skolevei» - involvering av velforeningene» 

1.3. Vedlikehold av Valkyrieveien 

1.4. Trafikksikkerheten på Lommedalsveien og trafikkaoset rundt Kolsås stasjon 

1.5. Informasjon til saksbehandlere i Bærum kommune 

1.6. Parkeringsforholdene ved Gjettum returstasjon 

1.7. Fortau i Kirkeveien fra Kirkedalsveien til Haslum kirke 

1.8. Brøyte Instruks med lokal tilpassing 

2. Nye saker/Bærum Velforbund/Bærum kommune 

2.1. Nytt kontaktmøte med Ruter 

2.2. En aktiv rolle for vellene i utviklingen av en klimaklok kommune 

2.3. Innbyggermedvirkning, frivillighet og samskaping 

2.4. Vedlikehold av det kommunale veinettet i Bærum 

2.5. Kort oversikt over aktuelle poster/områder i budsjettet som angår velarbeid og innbyggerne 

3. Nye saker fra velforeningene i Bærum 

3.1. Furubakken Vel 

3.1.1.  Tungtransport på lokale veier 

3.1.2.  Sikkerheten for gående og syklende i Østenåsveien og Østenåslia 
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3.2. Gjettum Vel / Voll Vel 

3.2.1.  Etablering av 420 kV høyspentledning – Hamang- Smestad 

3.3. Sandvika Vel 

3.3.1.  Sikkerhet på Sandvika Stasjon 

3.3.2.  Sandvika fristed for narkotikahandel 

3.3.3.  Fremkommelighet i sentrum i forbindelse med byggearbeider 

3.3.4.  Det nye biblioteket 

3.4. Eiksmarka Vel 

3.4.1.  Aksjon skoleveg 2019 

3.4.2.  Ønske om effektivt møte med kommunen ang. presserende trafikksaker 

3.4.3.  Abonnement på nyheter i pågående regulerings- og byggesaker 

3.5. Høvik Vel 

3.5.1.  Vedhogst på kommunal grunn 

3.5.2.  Evaluering av den nye renovasjonsordningen 

3.6. Voll vel 

3.6.1.  Desentral innsamling av hageavfall 

3.7. Berger og Rykkinn vel 

3.7.1.  Utbygging og utvikling av Gommerud skole – ubesvart sak 

3.7.2.  Kommunens regler knyttet til parsellhager 

Møtet 22. mai 2018 mellom Bærum kommunes formannskap og velforeningene i Bærum 

Det har vært avholdt ett møte mellom formannskapet i Bærum kommune og medlemsvellene i 

Bærum Velforbund. Basis for møtet var saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i 

Bærum Velforbund.  Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ønsker å 

avklare med politikerne. Referat fra møtet er sendt alle velforeninger. 

Følgende saker ble tatt opp med formannskapet: 

1. Furubakken vel 

1.1. Sykkelvei utenom Sauejordet og Stubberud skogpark. 

1.2. Utbyggingen av nye Nadderud stadion og flytting av kunstgressbanene 

1.3. De mange utbyggingene på Bekkestua 

1.4. Trafikkproblemet med kryssing av Gml. Ringeriksvei 

1.5. Gamle Ringeriksvei og nye bilister 

2. Bærums Verk Vel 

2.1. T-bane fra Kolsås til Rykkinn 

2.2. Vannføringstunnel fra Holsfjorden til Oslo 

3. Bekkestua vel 

3.1. Utbygging av Bekkestua sør og Frøytun 

3.2. Trafikkavvikling i Nadderudveien 

4. Tanum vel 

4.1. Østre Jong 

4.2. Staversletta 

4.3. Ringeriksbanen 

4.4. Fremtidig press på området 

5. Jar vel 

5.1. Bruk av Filmparken til skole ved eventuelt salg. 

6. Hosle vel 

6.1. Griniveien-Hosletoppen- Gamle Ringeriksvei – gang- og sykkelvei. 
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7. Sandvika vel 

7.1. Avfall i Sandvikselven 

7.2. Trafikksikkerhet - Sandvika 

7.3. Utfylling ved Lakseberget 

8. Høvik vel 

8.1. Felles takstsone i Bærum 

9. Malurtåsen vel 

9.1. Utbygginger/Prosjekter: Lysaker, Lilleaker Og Stabekk 

9.2. Pendler-parkeringstilbud på knutepunktene 

9.3. Klimaklok kommune 

10. Kolsås vel 

10.1. Trafikksikre skoleveier 

11. Voll Vel 

11.1. Trafikksikring i Vollsveien 

11.2. Tiltak for å redusere hastighet i Vollsveien -mellom rundkjøring ved Bjerkelundsveien og 

strekningen oppover til Nadderudveien. 

11.3. Hvor i kommunens administrasjon skal man søke hjelp om å få etablert fartsdumper? 

11.4. Re-etablere innsamlingsaksjoner for hageavfall på sentrale oppsamlingsplasser. 

11.5. Kartlegging av smett og stier. 

11.6. Utbyggingssaker og saksbehandling. Sikkerhet for å hindre økonomisk kriminalitet? 

11.7. Arkitekturfaglig kompetanse – byggesaksveiledning og kontroll.  

12. Ringstabekk vel 

12.1. Vår feiing av gatenettet 

13. Østre Grav vel 

13.1. Fjerning av gamle el- og telefonstolper 

14. Presterud Vel 

14.1. Gjønnesparken 

Møtet ble direkte «streamet» og er lagt ut på U-tube. Link finnes her>>. 

Møte med Ruter 
Et fellesmøte mellom Ruter, Bærum kommune og Bærum Velforbund ble avholdt den 23. november 

2018.  

Saksliste for møtet var: 

1. Resultat av reisevaneundersøkelse gjennomført av Ruter, hovedpunkter 

1.1. Hovedpunkter 

1.2. Oppsummering 

1.3. Oppfølging 

2. Tiltak som planlegges ut fra reisevaneundersøkelsen 

3. Felles takstsone i Oslo/Bærum 

4. Innfartsparkering, styrking 

5. Rutetilbud på Fornebu/Snarøya 

6. Kollektivterminal Skøyen versus Lysaker-Kjøring til sentrum 

7. Tilbringertjeneste for Fornebubanen fra boligområdene på Fornebu 

8. Sprikende signaler fra Sporveien og Ruter/fylkeskommunen når det gjelder forlengelse av 

Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk 

9. Koordineringsoppgave mellom Ruter og Bærum Velforbund 

10. Neste møte 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0CwGsdfr4k
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