
 

 

MEDLEMSMØTE I BÆRUM VELFORBUND TIRSDAG 26. FEBRUAR 2019 
 

Disse var representert:  

Gjettum Vel Berger og Rykkinn Vel 

Furubakken Vel Bekkestua Vel 

Fornebulandet Vel Jar Vel 

Furubakken Vel Høvik Verk Vel 

Fornebo Vel Gjettum Vel 

Lysaker Vel Haslum Vel 

Fornebo Vel Lommedalens Vel 

Hagabråten Vel Bærum kommune 

Malurtaasen Vel Bærum Velforbund  

 

Innledning 
Leder i Bærum Velforbund, Erik Sennesvik, innledet med refleksjoner rundt begrepet samskaping og 

hvordan relasjonen mellom innbyggerne og kommunen har utviklet seg over tid. Bærum Velforbund 

ser på samskaping som et supplement til de strukturer som allerede eksisterer og ønsker at vellene 

skal innta en plass i dette samarbeidet. 

Nestleder Frits Lemstad utdypet rundt vellenes helhetlige ansvar for å ivareta interessene til sine 

medlemmer, sett som en parallell til kommunens ansvar for å ivareta alle kommunens innbyggere. 

Innlegg fra Bærum kommune 
Rådmann Erik Kjeldstadli viste til kommunens visjon "Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, 

raushet, bærekraft", og mente at denne passer godt også på vellenes virksomhet. Kommunen må 

finne svar på fremtidens utfordringer, og ønsker å se på om det er saker i lokalsamfunnet som en kan 

gå sammen om å løse, samt nye måter å jobbe og nærme seg problemstillinger på.  

Samskapingspiloter 
Odd Landsverk fra Strategi- og utviklingsenheten orienterte om piloter som er valgt ut i en 

tilnærming til overordnet strategi for innbyggersamarbeid i kommunen. 

Innbyggerpanel: Landsverk refererte til utprøvde metoder i Danmark, der innbyggerpanel brukes til å 

"lodde stemningen" i aktuelle saker. Bærum kommune ønsker å gå lenger enn dette ved å etablere et 

panel på 5-600 personer ("brennende sjeler") som speiler befolkningen. Kommunen ønsker 

eksempelvis å bruke panelet i sin klimaklok-satsing og i planleggingen av hvordan lokalene i 

kommunegården kan utnyttes etter den planlagte rehabiliteringen. Det er etablert en epostadresse 

til tiltaket: innbyggerpanel@baerum.kommune.no. Informasjonsmateriell ble delt ut. 

Bylab i Sandvika: Bærum kommune ser for seg flere organisasjoner på en slik arena. Bylab kan bl.a. 

brukes til å vise fram utviklings-, eiendoms- og digitaliseringsprosjekter. En ser for seg at å oppnå mer 

tilfredse innbyggere og økt stolthet av byen Sandvika som gevinster ved en slik satsing. Bylab-

kontoret er ikke detaljert utredet, men kan fungere som et arrangementskontor for større 

arrangementer i Sandvika by, utviklet gjennom samskapingskonsepter. 
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Göran Svedsäter fra samme enhet viste til Rådmannens innledning og reflekterte rundt hva 

samskapingsbegrepet er et symptom på; rammebetingelsene kommunen arbeider under aktualiserer 

at det er viktig å jobbe med samskaping.  

Pilot Skytterdalen – innbyggerutvalg: Hensikten med utvalget er å identifisere mulige tiltak i 

nærmiljøet, og samtidig øke kvaliteten på tjenestene og få "mer for mindre". Tiltaket innebærer at en 

bytter på den tradisjonelle rolledelingen ved at kommunen tar en mer tilbakeholden rolle mens 

innbyggerne har styringsretten og er i majoritet i utvalget. Politikerne skal fortsatt beslutte, men 

styrer ikke dagsorden. Utvalget består av ti personer – fem innbyggere, fire politikere og en 

representant for administrasjonen. En innbygger er ordfører, mens en politiker er varaordfører i 

utvalget. Administrasjonens representant er observatør. De nye rollene kan erfaringsvis skape en 

usikkerhet for begge parter og utvalget blir en læringsarena for hvor langt man kan ta den nye 

rolledelingen. Kommunen anser det prosessuelle som viktigere enn alle de konkrete sakene som er 

kommet opp. 

Kommunen skal summere opp erfaringer med innbyggerutvalget i Skytterdalen i løpet av våren. 

I det påfølgende ordskiftet kom følgende spørsmål og kommentarer opp: 

• Har organiseringen av innbyggerutvalg overføringsverdi til andre geografiske områder?  

• Bærum kommune: Kommunen mener at samarbeidsformen har overføringsverdi. 

• Blir det gitt systematisk tilbakemelding til beboerne underveis? Hvilke saker ble fremmet? 

• Bærum kommune: Skytterdalen er organisert med husstyrer i de ulike blokkene. 

Medlemmene i utvalget er representative med kontaktnett i området og kommuniserer med 

innbyggerne. Dessuten tas det referat fra møtene som legges ut offentlig. Aktuelle saker har 

vært gatebelysning, container til søppel, rydding i skogen, mm. 

• Hvordan ser en for seg vellenes rolle i samskapingsmodellen?  

• Bærum kommune: Samskaping skal ikke være en erstatning for de strukturene som allerede 

finnes. Det er viktig å finne en form på vellenes delaktighet, men det er ikke tatt stilling til 

dette. Det er mange som er aktive innenfor frivilligheten, og forventningen om deltakelse må 

være gjensidig. Det en ønsker å ta tak i lokalt må danne utgangspunkt og være det som 

formidles til kommunen (i stedet for det motsatte) – derfor er det viktig å finne ut av hva folk 

er opptatt av der de bor. 

• I Danmark og Sverige finnes ikke velforeninger på samme måte som i Norge. Dette åpner en 

mulighet for vellene og bruk av de strukturene en har og som er spesielle for Norge – i stedet 

for at det blir "litt tilfeldig".  

• Bærum kommune: Tematikken og formen er nytt, og bygger på det som allerede finnes. 

Hvilken rolle ønsker vellene selv å ha i samskapingen? 

• Kunne styrene i vellene vurderes som deltakere i innbyggerpanelene? Det foreslås føringer og 

en strukturert tilnærming til velstyrene slik at en får riktige deltakere i panelet. 

• Bærum kommune: Tilbudet er åpent for alle innbyggere. Eneste kriterium er at du er fylt 15 

år. Det legges opp til bred rekruttering for å fylle opp panelet. 

Vellenes representanter minnet om at tidligere medvirkningsinitiativ ikke nødvendigvis har fungert 

som ønsket, og at det kan være nyttig å skape klarhet i organiseringen f.eks. gjennom å organisere 

tiltakene som prosjekter. Det ble også vist til arbeidsformen til Erling Okkenhaugs nettverk Allgrønn 

(se bl.a. www.plansmier.no). 

Bærum kommune viste til at det finnes flere forskjellige former for samskaping. Tanken er uansett at 

kommunen trekker seg mer og mer tilbake som aktør og slipper innbyggerne til i økende grad. Det 
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legges opp til bevegelse i samskapingshierarkiet, der det går mot at kommunen i større grad 

tilrettelegger enn å utføre. 

Det er fra kommunens side ønskelig å samle tråder og samtidig sanke erfaringer fra pilotene. Her ser 

en for seg en politisk sak som munner ut i en strategi.  

Det ble fra vellenes side også gitt uttrykk for at endringer i relasjonen mellom kommune og 

innbyggere vil kunne gi utbyggere større makt, og kommunen ble oppfordret til å ta grep om dette. 

Frivilligsentraler 
Mona Rafn orienterte om sin rolle i å legge til rette for samarbeid mellom kommune, innbyggere, 

næringsliv og organisasjonsliv, og reflekterte over teamet frivillig arbeid ut fra at hun jobber spesielt 

med frivilligsentralene.  

Det er opprettet tre frivilligsentraler i Bærum, bl.a. gjennom stor innsats fra vellene. Sentralene er 

ikke kommunale, men drevet av egne ansatte og på grunnlag av tilskudd fra stat og kommune. 

Fornebupiloten ble etablert høsten 2017 ved OBOS' visningssenter og har satt i gang en rekke 

aktiviteter. I 2018 ble det også etablert en frivilligsentral på Rykkinn grendehus i et samarbeid 

mellom de frivillige organisasjonene på Rykkinn og Bærum kommune. I Sandvika kommer nå 

frivillighetens hus i Løkkehaven. 

Mona minnet deltakerne om frivilligkonferansen 7. mars, som kommunen ønsker å etablere som en 

årlig foreteelse. 

Klimaklok kommune 
Jostein Sundet orienterte om klimaklok-satsingen i Bærum kommune, hvor det legges opp til å 

involvere innbyggere og næringsliv innenfor konseptet klimaklok kommune. Det ble bl.a. vist til 

resultater fra reisevaneundersøkelsen i 2016. Det overordnede bildet i Bærum preges av «mange 

turer og mange biler», noe som fører til store utslipp fra bilkjøring.  

Bærum Velforbund fikk ros for sin offensive holdning gjennom egen klimastrategi, som ble omtalt 

som forbløffende sammenfallende med Bærum kommunes. 

Det ble også orientert om den planlagte elsykkel-utlånsordningen, som skal administreres av Scushi i 

Sandvika. Tiltaket starter opp i april, og går ut på hjemkjøring og utlån i to uker. Type sykkel kan 

tilpasses brukerens behov. Målet er at utlånet skal motivere brukeren til å anskaffe egen elsykkel. 

Det tas også initiativ til utlån av elsparkesykler på Fornebu (200 stk) administrert via mobil-app. Her 

er det lagt til grunn en målsetning om å nå 100 000 turer. 

Det kom spørsmål fra vellene rundt sikkerhet og forsikring samt at kommunen fikk tips om å følge 

opp med en "gulrot" til dem som vil kjøpe sykkel etter å ha hatt en til utlån. 

Kommunen ser på klima som et godt eksempel på samskaping. Kommunen kan tilrettelegge og 

fasilitere, men det avgjørende er at innbyggerne endrer atferd. Her ser kommunen det slik at vellene 

kan mobilisere innbyggerne. 

Det ble opplyst om at ett av temaene ved VFO-landsmøtet 2. mars er velforeningenes fotavtrykk. 

Gjennom en avsluttende appell, viste velforbundets Frits Lemstad til forbundets sterke ønske om 

møteplasser for frivillige. Tilrettelagte møteplasser vil fungere som en katalysator for Bærum 

kommunes rolle som foregangskommune innenfor frivilligheten. 

Medlemsmøtet ble avsluttet ved at Bærum kommune og vellenes representanter ble takket for 

engasjert deltakelse. 


