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Høringsinnspill Statsbudsjett 2020 – Frivillighetspolitikken
Norsk velbevegelse og tilskudd til innbyggermedvirkning, stedsutvikling og ansvar for oppvekstog nærmiljø
Dette høringsinnspillet knytter seg til Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og
kulturkomiteen), utgiftskapitler: Kap. 315 Frivillighetsformål, jfr. også virkningen av
tilskuddsordningene basert på tippemidler, Del 3 Andre saker 5 Fordeling av spilleoverskuddet
Vellenes Fellesorganisasjon representerer 2.300 velforeninger og grendelag rundt om i Norge som
hele året aktivt bidrar til innbyggermedvirkning, tilhørighet, trygghet og stedsutvikling, herunder
friluftsliv og lekeområder i nærmiljøet. Velforeningene er talerør og viktig i lokaldemokratiet.
Institutt for samfunnsforskning regner med at det er over 8.000 foreninger spredt over hele landet.
Vi arbeider for frivillig engasjement der folk bor, tilrettelegging for kontaktskapende aktiviteter og
friluftsliv i nærmiljøene for familie, barn og unge. Velforeninger og grendelag arrangerer sosiale
sammenkomster som er et lavterskeltilbud til alle i nabolaget, uansett sosial bakgrunn, uansett
alder eller politisk og religiøst ståsted. Her trenger ingen å bruke «Fritidskortet».
Vi mener godt velarbeid er godt folkehelsearbeid: «Det enkle er ofte det beste»

VFO er glad for at Stortinget under behandling av statsbudsjettet 2019 har merket seg hvilken
betydning velbevegelsen har i frivilligheten (felles komitemerknad):
…
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.»
Kulturdepartementet har svart at vi er velkommen til å søke de tilskuddene som ligger under
departementet og har forøvrig henvist oss til Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Utlyste budsjettposter er imidlertid oftest svært spisset på tema eller tiltak - og forøvrig øremerket
navngitte organisasjoner. Det er dessuten som regel en forutsetning at søker har administrative
muligheter for å følge opp, noe som nettopp manglende grunnstøtte gjør svært vanskelig.
Svarene på søknadene er negative og kan kort oppsummeres slik:
_____________________________________________________________________________
Vellenes Fellesorganisasjon
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 995 499 886

post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no
Bank konto:
1503 16 10793
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Kulturdepartementet
Kommunal og
moderniseringsdepartementet
(Tilskudds berettiget fram til 2010)
Lotteritilsynet - Tippemidler

Kulturministeren

«Velbevegelsen er ikke vårt
ansvar»
«Departementet har ikke midler
som dekker dette området»

30.01.2019
18.03.2019

«VFO er ikke lotteriverdig og har 17.06.2019 og
for lavt tilskuddsgrunnlag. Faller 08.07.2019
dessuten utenfor de navngitte
områdene»
«Kulturministeren har dessverre
05.08.2019
ikke anledning til å delta i et møte»

Vi oppfatter her manglende vilje til vurdering og dialog og mener at både Frivillighetsmeldingen og
underliggende ekspertrapport om tilskuddsordningene i norsk frivillighet burde gi grunnlag for
drøftinger om velbevegelsens plass i tilskuddssystemet som samfunnsnyttig og allmennyttig sektor
av frivilligheten.
Ekspertgruppen uttaler: «Regionalisering av tilskudd til frivillige organisasjoner er ikke blant
ekspertgruppens anbefalinger. Gruppens anbefalinger for en mer samordnet forvaltning av
tilskudd til frivillige organisasjoner, forutsetter at det samordnes på nasjonalt nivå.»
Vellenes Fellesorganisasjon deltar i det nordiske samarbeidet «Hela Norden ska leva», som
nettopp fokuserer på lokaldemokrati og likeverd i alle deler av kommunene i de nordiske landene.
Vi konstaterer at myndigheten i Finland, Sverige og Danmark ser på sentralorganisasjonene som
betydelige medspillere i sektoren med vesentlige, økonomiske tilskudd som resultat.
Vårt innspill til komiteen
Vårt mål er at frivillig arbeid for nærmiljøutvikling, innbyggermedvirkning og samskaping gjennom
velarbeid og grendelagsarbeid skal bli anerkjent som en selvstendig sektor i tilskuddssammenheng.
Løsninger vil kunne være:
• At Komiteen gjør en omfordeling av budsjettrammen som gjenoppretter grunntilskudd til
velbevegelsens fellesorganisasjon. Kulturdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet må i etterkant ta stilling til hvor ansvaret skal ligge
• At komiteen ber om at fellesorganisasjonen for velbevegelsen blir omfattet av forskrift for
fordeling av tippemidler som samfunnsnyttig organisasjon med de justeringer dette krever
Vi møter gjerne komiteen, eller representanter fra komiteen, for å utdype nytten det norske
samfunnet har og vil ha for godt, frivillig arbeid på lokalt nivå
Med hilsen fra
Vellenes Fellesorganisasjon
Erik Sennesvik
Leder

