3/November 2019 - 43. årgang

Statsbudsjett –
og VFO er på
Stortinget igjen!
Vellenes Fellesorganisasjon møtte
til høring om statsbudsjettet i
midten av oktober. Både Familieog kulturkomiteen og Kommunalog forvaltningskomiteen mottok et
klart budskap: Velbevegelsen er
verd mer enn null kroner!
Budsjettmerknaden fra 2019 fra et enstemmig
Storting, om at VFO må kunne søke tilskudd på
linje med andre store organisasjoner, ønsket
Kulturdepartementet ikke å drøfte.
Les mer på side 17 - 19
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Ansv. Erik Sennesvik

Ingvil Aarholt Hegna:

«Å overse, eller
direkte overkjøre,
folks engasjement og
interesse for sitt
nærmiljø er svært
uklokt»
Tidlig medvirkning i kommuneplan,
arealplanlegging og reguleringssaker
er avgjørende for gode løsninger i
etablerte boområder. Ofte er
imidlertid «løpet kjørt» når
medvirkningsprosessen kommer
formelt i gang!
Ingvild Aarholt Hegna har gjort seg noen
refleksjoner over hva dette innebærer.
Les mer på side 7 - 11

Slik er det i Bergesiden Vel:
Arne Idar Grandahl og flere ildsjeler i
Bergesiden vel mottok i 2018 «Ildsjelprisen for
2018» fra Våler kommune.
- Dette synes vi var veldig moro, og de 5.000
kronene kommer godt med, sier Grandahl.
Les mer på side 13 - 15

Ingvil Aarholt Hegna er seniorrådgiver ved
DOGA. DOGA er en pådriver for bærekraftig
verdiskaping gjennom design og arkitektur.
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Lederens hjørne:
«Ut å stjele
penger»
Speiderhuset på Åsgård har en overskridelse på
over 4 millioner. Samfunnshuset med bibliotek
i Verkstad vil koste over 3 millioner mer enn
beregnet. Det planlagte fritidshuset på Berger
blir mye dyrere enn først antatt. Har du lest
dette? Nei, selvfølgelig ikke.
Men når det gjelder idrettsanlegg har avisene
jevnlig overskrifter om betydelige overskridelser på anlegg og tiltak. Det er store
beløp vi snakker om. Og det er store anlegg.
Ofte må ungene kjøres dit. Hvordan kan det ha
seg at idrett som frivillig aktivitet får så mye
penger og oppmerksomhet av politikere, både
lokalt og nasjonalt? God folkehelse er mer enn
organiserte aktiviteter.
Det er ifølge utredning fra Akershus fylkeskommune langt flere som deltar i uorganiserte
aktiviteter og friluftsliv i nærmiljøet enn i
idretten. Her er blant annet velforeninger,
grendelag og lokale turlag viktige. Det er
mange unge som heller vil spille i amatørteater,
friluftsliv i speideren, har interesse for natur og
biologisk mangfold, drive med utvikling av
digitale verktøy, foto og andre kreative
aktiviteter. Hvor har alle disse sine «anlegg»
rundt om i kommune Norge? Er tilrettelegging
for uorganisert aktivitet undervurdert?
I forrige utgave av Velposten pekte NMBUstipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø
på hvilken rolle nærhet til grøntområder,
parker, skoler og lekeplasser har å si for barns
fysiske og sosiale aktivitet, deltakelse i
organisert aktivitet og trivsel. Og hun fant
klare, positive sammenhenger.
Dette er ingen klagesang. Innlegget er kun
ment til refleksjon over tingenes tilstand.
Er det tid for politikere lokalt og nasjonalt til å
reflektere over egne holdninger og
prioriteringer. Høsten er jo budsjettid.

Hilsen Erik Sennesvik

Julepresang til velforeningen?

Økning i antall søkere
til moms-kompensasjon
Vi får allerede nå forventningsfulle
forespørsler om når refusjonen av
merverdiavgift kommer.
Fellessøknad for Vellenes Fellesorganisasjon er
sendt inn innen fristen og omfatter 294
medlemsforeninger. Men tilbakemelding fra
Lotteritilsynet vil ikke komme før i desember.
Antall søkere økte med ca. 40 fra i fjor. 5 søkere
hadde ikke fått registrert seg i Frivillighetsregisteret og mistet retten til å få søknaden
behandlet.
Hvorfor nektes registrering?
Dersom det søkes om registrering og søknaden
blir avvist, vil søker få opplyst årsaken. Flere
medlemsforeninger har fått hjelp av
sekretariatet med å rette opp søknaden. Ofte er
det mangler ved vedtektene. Registrering er en
forutsetning for å kunne delta i ordningen.
Totalt søknadsbeløp fra Vellenes Fellesorganisasjon - før avkortning – er kr 6 559 269,-.

Julepresang
Men tilbakemelding fra Lotteritilsynet vil ikke
komme før i desember. Departementet har økt
bevilgningen til formålet, men det er også flere
som søker. Hvor stor avkortningen blir, er derfor
ikke mulig å si.

Landskonferanse og
Landsmøte 2020:
29. februar i Oslo
Gjør deg klar for deltakelse i givende treff
for grendelag og velforeninger i Norge
Landskonferansen og landsmøtet avvikles ved
Thon Hotel Opera ved sentralbanestasjonen i
Oslo lørdag 29. februar. Nærmere opplysninger
kommer i neste utgave og som melding over
StyreWeb.
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Viser fram Vellenes
Fellesorganisasjon i
ny brosjyre
Fellesorganisasjonen presenterer seg i ny
folder. Her finner du kort og grei oversikt
over medlemsfordeler og
kontaktmuligheter.
Du finner den på www.velnett.no.

Medlemsverving
Ikke bare for dere som er medlem, men den vil
også være grei å ha for å presentere Vellenes
Fellesorganisasjon for omverdenen. Den
elektroniske utgaven er interaktiv. Klikk deg til
flere bilder eller kontakt med annonsørene.
Send den gjerne videre til naboforeninger som
ikke er medlem. «Sammen er vi sterkere».

Du finner den på hjemmesiden
http://www.velnett.no/informasjon/nyheter/vis
/?T=Ny%20brosjyre&ID=17450
eller på
https://www.visbrosjyre.no/Vellenes_Fellesorga
nisasjon/WebView/
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Gratis
energiråd
Nå får du gratis energirådgivning i
alle Akershus-kommuner fram til
nyttår
Tekst: Annette Skogheim
Akershus fylkeskommune tilbyr alle private
boligeiere i kommunen gratis energirådgivning.
Formålet er å bevisstgjøre innbyggerne om
eget energibruk og gi boligeiere en nøytral
rådgiving som grunnlag for å vurdere
energitiltak på egen bolig.
Satsningen er forankret i kommunens
klimastrategi hvor man har et ansvar å drive
med holdningsskapende arbeid mot
innbyggerne med tanke klima og miljø.

Historieprosjektet –
Velbevegelse og lokalt
ansvar
Torsdag 19. september var det mye
historisk kompetanse samlet i VFO.
Politiker gjennom mange år og tidligere
statsråd, Odd Einar Dørum, professor emeritus
Bedriftsøkonomisk Institutt, Lars Thue, tidligere
embetsmann i finansdepartementet, Arne
Dolven og leder av VFO Erik Sennesvik drøftet
et spennende prosjekt. Professor emeritus
Oslo MET - Universitet, Harald Koht kunne ikke
delta, men vil delta i det videre arbeidet der
også forskningsinstitusjoner nå er engasjert.
Alle har mye kunnskap om norsk velbevegelse.

Du kan lese mer om ordningen på
https://klimasmart.no

Foto: Erik Sennesvik

Velforeningene i området må gjerne være med
å spre budskapet til sine medlemmer.
Om dere ikke har tilhold til Akershus kan det
lønne seg å sjekke om din kommune og/eller
fylkeskommune har lignende tiltak.
Enova gir gratis energiråd til hele Norge på tlf.
800 49 003. Les mer: www.enova.no

Velforeninger og grendelag er typiske
eksempler på lokal frivillighet og
grasrotbevegelse i Norge. Samvirke og
målrettet arbeid der folk bor gjennom
organisert, frivillig innsats har løst viktige lokale
samfunnsoppgaver i over 200 år.
• Hvilken betydning har denne
grasrotbevegelsen hatt for norsk
samfunnsutvikling og
innbyggermedvirkning lokalt?
• Hvilken virkning har dette hatt for
desentralisert bosettingsmønster, utvikling
av lokalt næringsliv og stedsutvikling.
• Hvilken demokratibyggende effekt har
bevegelsen hatt?
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Hvem blir frivillighetskommunen 2019?
Det nærmer seg «avduking»: Hvilken kommune stikker av med prisen i år?
I fjor gikk Karmøy av med prisen. Litt til ettertanke, ingen av kommunene som
i år er med i finalen er sterke nærmiljøkommuner. Defineres «frivillighet" for
snevert? Er det politiske dokumenter og «forum og råd» som er viktig for en
levende frivillighet?
I Flekkefjord er kommunen spent:
Den 5. desember skal KS og Frivillighet
Norge dele ut pris til «Årets frivillighetskommune», og i år er nettopp Flekkefjord
kommune nominert til prisen.
Frivillighetens dag 5. desember
Prisutdelingen finner årlig sted på FNs
internasjonale dag for frivillighet, den 5.
desember. Dagen er en feiring av frivillig
innsats og markeres verden over, i Norge
arrangeres arrangementet «Frivillighetens
dag» av Frivillighet Norge i samarbeid med
Kulturdepartementet, KS-Kommunenes
organisasjon, Norsk tipping, Microsoft og
Stiftelsen Dam. Det deles årlig ut fire
priser: frivillighetsprisen, årets nykommer,
helseprisen og årets frivillighetskommune.
Hva skal til for å bli årets
frivillighetskommune?
I følge frivillighetensdag.no skal
retningslinjene for prisen til årets
frivillighetskommune basere seg på
hovedelementene i «Plattform for samspill
og samarbeid mellom frivillig og offentlig
sektor»:
•
•
•
•

Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog
med frivilligheten lokalt?
Hvordan er frivillighetspolitikken forankret
politisk?
Legger frivillighetspolitikken til rette for
møteplasser?
Har kommunen opprettet en fast
møtestruktur der frivilligheten innen

•

idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse,
innvandring, beredskap osv. er
representert i et frivillighetsråd,
frivillighetsforum e.l.?

Finalistene
Finalistene til årets frivillighetskommune er
Flekkefjord kommune, Eid kommune og
Lier kommune. Prisen ble for første gang
delt ut i 2016 og gikk til Drammen
kommune. I fjor var det Karmøy kommune
som stakk av med prisen. Både kommuner
og fylkeskommuner kan vinne.

Innbyggermedvirkning og glød for
nærmiljøet
Det er litt påfallende at grunnlaget for
prisen ikke omfatter kriterier som fanger
opp nærmiljøarbeid, folkehelsearbeid der
folk bor, medvirkning og samskaping, der
innbyggerdeltakelse er viktig, men
konsentrerer seg om overordnete avtaler
og kommunens organisering av frivillighetsarbeidet i «fora og råd».
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«Allemed»

Inkludering og
deltakelse i
fritidsaktivitet for
barn og unge
Vellenes Fellesorganisasjon er en
del av den nasjonale dugnaden mot
fattigdom og utenforskap blant barn
og unge.
Tekst: Annette Skogheim
Høsten 2019 holder 15 kommuner samling for
å ta i bruk dialogverktøyet ALLEMED. Her
inviteres frivilligheten, kommunalt ansatte og
lokalpolitikere til en målrettet diskusjon om
hvordan vi sammen kan få alle barn og unge
med i organisert fritidsaktivitet. Les gjerne mer
på www.allemed.no.
Vi anbefaler våre foreninger i de representative
kommunene til å delta. Dette gir inspirasjon og
innsikt for inkludering og deltakelse i
fritidsaktivitet for barn og unge uavhengig av

foresattes sosioøkonomiske status. Samlingene
i november holdes:
· Gjøvik, 05. november:
http://gjovik.frivilligsentral.no/nyhet?allem
ed-dugnad-i-gj%C3%B8vikkommune&Id=31943
Kontaktperson: Jane Larsen (medarbeider,
Gjøvik frivilligsentral),
jane.larsen@gjovik.kommune.no
· Stord, 25. november
Kontaktperson: Bjarte Epland (SLTkoordinator).
bjarte.epland@stord.kommune.no
· Mandal 27. november
Kontaktperson: Ingunn Ulvestad
(folkehelsekoordinator)
ingunn.ulvestad@mandal.kommune.no
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Når gravemaskinene kommer:

Regjeringen:

Velforeningens
påvirkning er ofte
minimal. Makta rår

Medvirkning
i planlegging

Tidlig medvirkning er blitt et slagord for
kommunene: Innbyggernes syn må tillegges vekt.
Men ofte er saker som gjelder arealdisponering og
reguleringsplaner forankret i kommunen før
planene blir kjent for velforeningen.
Utbyggere har lagt ned store beløp i forprosjekter og er vanskelig
å stoppe. De løper «dørstokken ned» i kommunen, og har med
seg sine godt betalte eksperter. Bedre er det ikke der kommunen
selv er utbygger. Saken er ikke sjelden forankret i en kommunal
saksbehandling om tjenestetilbud og tilrettelegging, og er ikke
synlige som arealdisponering eller reguleringsplan.

Men kommunepolitikere uttrykker gjerne ønske om
innbyggermedvirkning og betydningen av lokalkunnskap:

Medvirkning er nøkkelen til bedre
byutvikling
– Vi må motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår
tidlig i prosessene. Folks lokalkunnskap er nøkkelen
politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, medvirkning er
demokrati i praksis, sier Hanna E. Marcussen, byråd for
byutvikling i Oslo.

Hvordan legge til rette
for økt deltakelse og
innflytelse i kommunal
og regional planlegging
etter plan- og
bygningsloven.
Dette har regjeringen
sagt i sin veileder:
«Regjeringen vil legge økt
vekt på lokaldemokratiet.
Innbyggernes mulighet for
deltakelse og innflytelse
står sentralt i dette.
Likeverdige,
kunnskapsbaserte og aktive
planprosesser kan sikre
innflytelse, og bidra til en
god utvikling av attraktive
lokalsamfunn.
Etter plan- og
bygningsloven skal det
legges til rette for
allmennhetens deltakelse i
planprosesser. Hovedmålet
for planleggingen er å
utvikle et samfunn som
ivaretar viktige fellesverdier
og gode levevilkår for alle
grupper, innen rammen av
en bærekraftig utvikling.
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«Å overse, eller direkte
overkjøre, folks engasjement
og interesse for sitt nærmiljø
er svært uklokt»
Fordyrende og forsinkende konflikter i by- og
stedsutviklingen kan unngås ved hjelp av god
medvirkning.

- Medvirkningsaktiviteter må skje på de rette stedene, til rett tid, involvere de rette menneskene og skje
så tidlig at folks innspill faktisk kan påvirke planprosessene, sier Ingvil Aarholt Hegna, som er
seniorrådgiver ved DOGA. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og
arkitektur. Hun er også prosjektansvarlig for Barnetråkk og Folketråkk. Artikkelen ble skrevet før
kommunevalget.

Det er veldig bra og forståelig at folk nå
engasjerer seg i det som skjer for eksempel
på Sukkerbiten, den siste ubebygde tomten

i Bjørvika i Oslo, men engasjementet
kommer dessverre veldig sent.
Beslutninger er allerede tatt, området er
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regulert og delvis prosjektert. En
omregulering vil være krevende og kostbar,
og saken har nå blitt en het valgkampsak
der valgresultatet trolig vil avgjøre
Sukkerbitens skjebne. Kunne situasjonen
vært en annen dersom innbyggerne hadde
blitt involvert tidligere?

For seint og omkamper
En analyse Doga og Designit laget i 2017
viser at medvirkning i planprosesser ofte
skjer for sent, slik at innbyggernes mulighet
til å påvirke blir svært begrenset. Det
gjennomføres ofte bred medvirkning på
kommuneplannivå, men innsikten fra
denne forsvinner i prosessen.
Landets fylkesmenn har behandlet
nærmere 2500 klagesaker hittil i år, noe
som bekrefter at konfliktnivået i plan- og
byggesaker er høyt. Dette fører til
omkamper, reforhandlinger og endringer,
noe som kunne ha blitt avverget dersom
årsakene til konfliktene hadde blitt
avdekket på et tidligere tidspunkt.

Å overse lokalmiljøet er uklokt
Kampen om Sukkerbiten i Oslo. Området ligger på
tangen utenfor Den norsk opera. Planen var å
bygge blant annet fotomuseum på tomten, men en
bred opinion mente at området måtte bli et åpent
og tilgjengelig friområde i det som ellers er en
«steinørken» Det nye byrådet i Oslo eer på glid.

Tidlig medvirkning?

Å overse, eller direkte overkjøre, folks
engasjement og interesse for sitt nærmiljø
er svært uklokt, og bidrar bare til konflikt
og manglende tillit mellom partene, noe
som forsinker og fordyrer den viktige byog stedsutviklingen. For å skape gode
lokalsamfunn må kommunen og
utbyggerne spille på lag med innbyggerne.

Sammenlignet med våre naboland, særlig
Danmark, har Norge i liten grad tradisjon
for å involvere innbyggerne i en tidlig fase i
planprosesser.
Men hvorfor er det slik, i et land hvor det
er lovfestet at innbyggerne skal lyttes til
når det legges planer for utbygginger eller
endringer i folks nærmiljø? Plan- og
bygningslovens § 5–1 sier det klart og
tydelig: «Enhver som fremmer planforslag,
skal legge til rette for medvirkning.»
Medvirkning er ikke noe man kan velge
bort, så hvorfor ser vi så mange prosjekter
der dette åpenbart ikke har vært
gjennomført slik loven krever?

Det skal ikke stikkes under stol at
medvirkning kan være krevende, særlig i en
tidlig planfase hvor det er få konkrete
løsninger å diskutere. Men det er en gyllen
anledning til å få til en felles samtale om

10

hvordan vi ønsker at samfunnet og stedene
våre skal utvikles.
Prosessen må starte der, med innhenting
av kunnskap om de menneskelige
behovene på stedet og hva livskvalitet
betyr for ulike deler av befolkningen. Det
er faktisk innbyggerne som driver
samfunnsendringene, det er de som fanger
opp nye muligheter og bruker byen, ofte
helt uavhengig av hva som er planlagt.
Dagens planprosess tar utgangspunkt i
norsk lov, og er av den grunn ganske rigid
og dårlig rigget for den raske
samfunnsutviklingen. Nettopp derfor må
man benytte seg av byens innbyggere, og
muligheten for samskaping som allerede
ligger i loven!

Medvirkning er ikke å få
bestemme
Medvirkning betyr ikke at innbyggerne skal
få bestemme alt – men de sitter med
kunnskap om hvordan de ønsker å bruke
byen som kan gi bedre føringer for den
fysiske utformingen. Innsikt og involvering i
planprosesser gir også innbyggerne en

forståelse for hvorfor resultatet blir som
det blir. Da er det lettere å leve med
løsningene, selv de løsningene man kanskje
er uenig i.
Doga lanserer nå en ny nasjonal digital
plattform, åpen for alle, som skal hjelpe
relevante aktører (fagpersoner, politikere,
eiendomsutviklere) til å gjennomføre
medvirkning på rett tidspunkt, på
hensiktsmessige måter og med de rette
målgruppene. Plattformen er utviklet
sammen med nasjonale planmyndigheter,
private og offentlige aktører, forskere og
relevante eksperter, og gir oversikt over
anbefalte medvirkningsmetoder og verktøy knyttet til de formelle fasene i en
planprosess.
Det nærmer seg lokalvalg, og planlegging
står på agendaen til alle landets
kommuner. Både politikere og andre bør ta
lærdom av Sukkerbiten og tilsvarende
saker og ta befolkningen med inn i
prosessene som skaper og utvikler våre
steder til det bedre.

11

Dette sier Plan- og bygningsloven om medvirkning

eller myndigheter med
ansvar for større
infrastrukturanlegg eller
teknisk infrastruktur er
forslagsstiller.
Bestillingen skal normalt
inneholde:
• Statlige planretningslinjer som
berøres

Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne plan-prosesser og like
muligheter for alle til å delta i plan-leggingen for å få best mulige
planer. Retten til deltakelse, miljøinformasjon mv. har også et
folkerettslig og konvensjonsbestemt grunnlag.

Det er her det begynner:

Velforeningene må tas
med i oppstartsmøter
Også når kommunen er initiativtaker! Bare da kan en sikre
seg at nærmiljøets synspunkter kommer tydelig fram og
kan legges til grunn i den videre planleggingen.
I dag er deltakerne kun forslagsstiller og kommunens planog reguleringsmyndighet. Selv om både bestilling av
oppstartsmøte og referat fra møtet er offentlige
dokumenter, drukner dette ofte i kommunens postjournal.
Det er ingen varsling til nærmiljøet eller allmennheten.
Resultatet er at utbygger legger mye innsats inn i et
planforslag uten at nærmiljøets eller lokalsamfunnets
synspunkter kommer fram.
Vellenes Fellesorganisasjon vil i samarbeid med andre nå se
nærmere på mulighetene for å øke innslaget av «tidlig
medvirkning».

Hva er oppstartsmøte?
Før detaljreguleringer varsles skal utbygger be om
oppstartsmøte med planmyndigheten, som i det vesentlige
er kommunen. Dette gjelder i dag ikke der kommunen selv

• Gjeldende
plansituasjon:
Overordnet plan
(fylkesplan,
kommuneplan,
kommunedelplan og
reguleringsplan)
• Forslag til
planbetegnelse:
Kommune/bydel/gårds
navn/gnr/bnr
• Reguleringsformål og
byggeformålets
omfang (overslag over
næringsareal i kvm,
antall boenheter)
• Forventede
problemstillinger i
planen (Byggehøyder,
tomteutnyttelse,
trafikk, støy)
• Miljøfaglige forhold
• Behov for
utredninger/undersøke
lser (jf § 12-9)
inkludert om dette er
en plan som omfattes
av forskriften om
konsekvensutredninger og derfor
skal ha planprogram og
konsekvensutredning
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Samling for
kommunale
velforbund

dialog og informasjonsutveksling med utbygger.
Dagens regelverk er til
hinder for dette.

I seks kommuner har VFO egne kommunale
samarbeidsutvalg for godt velarbeid i
kommunen og samarbeid med politikere og
administrasjon. Dette er Haugesund, Asker,
Tønsberg, Nesodden, Oslo og Bærum
De fleste av dem var i september samlet i sekretariatet for å
drøfte viktige saker i forhold til sentralorganisasjonen, om
samarbeidet mellom nivåene og utfordringer på kommunalt plan.
Intensjonene i kommuneavtalene er mye de samme, men
løsningene varierer. Du kan gå inn på hjemmesiden til de enkelte
kommunale velforbundene om du vil vite mer.
Velforeningene står sterkere når det gjelder innbyggermedvirkning om de finner sammen på kommuneplan. Vellenes
Fellesorganisasjon vil gjerne bidra til flere slike
samarbeidsorganer.

Når det kommer til utbygging og regulering er det et sterkt ønske
om at velforeningene kommer inn i planleggingsprosessen
tidligere enn i dag. Det hadde vært en stor fordel om
velforeningene kom inn før oppstartsmøtet slik at det ble en god

Men det var mange andre
temaer som ble tatt opp til
drøfting. Du kan lese hele
referatet på www.velnett.no

Deltakere på
kommunemøtet:
Frits Lemstad (Bærum
Velforbund),
Jan-Morten Kjelstad (Oslo
Velforbund),
Leif Runar Forsth (Oslo
Velforbund),
Karl Jørgen Gurandsrud
(Asker Velforbund),
Ola Raftevold (VFOStyremedlem),
Arno Rasmussen (VFOVaramedlem styret VFO),
Jens Kaurin (Velforeningenes
Fellesråd Tønsberg),
Tore Søyland
(Velforeningens Fellesråd
Tønsberg),
Erik Sennesvik (leder VFO),
Annette Skogheim
(Administrasjonsleder VFO)
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Bergesiden Vel - «typisk norsk
vel-tenkning - uten å være
typisk»
Leder i Bergesiden Vel, Arne Idar Grandahl og flere ildsjeler i Bergesiden vel
mottok i 2018 «Ildsjelprisen for 2018» fra Våler kommune. - Dette synes vi var
veldig moro, og de 5.000 kronene kommer godt med, sa Grandahl.
Og det skjønner vi når vi ser nærmere på aktiviteten og historien. På mange
måter er Bergesiden vel et typisk norsk vel, de gjør det det er behov for der de
bor i Våler. Rundt 100 medlemmer og masse dugnadsarbeid.

Stiftelsen av Bergesiden Vel
Etter at siste avgangsklasse forlot Bergesiden skole våren
1966, og Våler kommune i januar 1969 solgte den gamle og
ærverdige skolebygningen, sto Bergesiden krets, som den
eneste kretsen i Våler, uten noe offentlig forsamlingslokale.
Fra 1883 og fram til nedleggelsen hadde Bergesiden skole
framstått som det naturlige samlingssted for kretsens
innbyggere.

Denne, kanskje noe
merkelige beslutning,
ønsket noen i kretsen å
gjøre noe med. Og lørdag
20. april 1974 ble det
innkalt til møte, hvor
formålet var å stifte et
framtidig Bergesiden Vel.
Og slik ble det.
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De første årene levde vellet og dets medlemmer nærmest
en «nomadetilværelse», men det manglet ikke på aktiviteter
og tiltak. Alt fra skirenn, bussturer, loppemarked,
«Fængsrudsdager», festlige sammenkomster og annet var
med på å skape et viktig samhold i den vesle, men
langstrakte kretsen på vestsiden av Glomma i Våler. Fra
Eidsfoss bru og Vestmo i nord til øvre Tverrå bru ved Åsnes
grense i sør.

Tanken om eget velhus
Diverse møtereferat viser at det helt fra starten i 1974 lå et
sterkt ønske fra kretsen og vellets medlemmer om eget
velhus. Flere alternative løsninger ble diskutert, lagt til side,
for så å bli diskutert igjen. Spesielt ble områdene rundt
Vestmo vist stor interesse. Det var nesten ikke et årsmøte
fra starten i 1974 og fram til langt ut på 1980-tallet hvor
temaet ikke var oppe.

Kjøp av Halvorseth
nordre
Høsten 1997 kom det
signaler om at Edith Alice
Berg, enke etter Emil
Berg, vurderte å selge
eiendommen Halvorseth
nordre, Bergesiden i
Våler.
Noen møttes og snakket
litt om saken, men med
bakgrunn i at vellet på den
tiden var sterkt engasjert i
å få montert belysning
langs FV 445 og andre
veger i kretsen, var man
nok noe i tvil om
tidspunktet var det riktige.
Men det var nå
Halvorseth nordre var til
salgs.
Det ble tatt kontakt med
selger og den 17. februar
1998 fikk man bekreftelse
på at hun var villig til å
selge Halvorseth nordre til
Bergesiden Vel.
Kjøpekontrakt ble skrevet
og signert den 15. april
1998 og etter diverse
søknader fikk Bergesiden
Vel tinglyst skjøte på
eiendommen.
Bergesiden Grendetun
For å synliggjøre vellets
framtidige planer, ble
Halvorseth nordre, etter
overtakelsen, «omdøpt»
til Bergesiden Grendetun.
Med stedets unike
beliggenhet, tett ned mot
Glomma, en strandlinje på
ca. 150 meter, omkring 13
dekar innmark og en lang
historie med eksisterende
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gammel bebyggelse, bør det ligge et potensial for at stedet
skal kunne utvikles til et «tun». Både for kretsen – og
kommunens øvrige innbyggere.

Rundt 100 medlemmer og
masse dugnad
Bergesiden Vel har i
overkant av 100
medlemmer fordelt på
familier og enslige – både
fra skolekretsen
Bergesiden – og utenfra.
I 2013 fikk vellet kjøpt det
gamle driftsbygget ved
Våler kirke, som etter
hvert har blitt det vi i dag
kaller for «tilbygget» ‒
eller «storsalen».
Uteanlegget med scene,
terrasse og brygge ble
oppstartet våren 2015.
I 2017/18 ble scenebygget satt opp. Og
sommeren 2019, etter ca.
25 minutter med over 40
mm «ekstremregn» ble
plattingen bygget opp
igjen og samtidig
«innglasset».
Alt arbeid på Bergesiden
Grendetun som utføres av
vellets medlemmer – skjer
på dugnad. Og all netto
inntekt tilkommer vellet
for drift, vedlikehold og
videre utvikling av
Bergesiden Grendetun.

Hvordan er det i
ditt grendelag eller
din velforening?
Send oss gjerne
noen ord og bilder
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Nordisk møte
avdekker
store
forskjeller
Vår finske søsterorganisasjon hadde
nettopp mottatt 1 mill. EURO i
støtte til arbeid for lokal
stedsutvikling, nærmiljøarbeid,
lokalt arbeid for å redusere
forskjellene mellom by og land da
Hela Norden møttes i Oslo 8.
september.
Både Finland, Sverige og Danmark nyter godt
at midler gjennom EU-ordninger for lokale
utviklingstiltak og distriktstiltak. Island og
Norge står på utsiden. Her er det det sentrale
byråkratiet som har ansvaret for å iverksette
tiltak.
VFO var vertskap i Oslo for organisasjonen
«Hela Norden ska leva» sitt høstmøte.

prioriteringen. Her er det ingen tilrettelegging
for kontakt med myndighetene på viktige felt i
samfunnsutviklingen. Dette blir lagt merke til,
selv om svaret er lite gangbart i Norge: «Meld
dere inn i EU». I alle de 3 store landene utenfor
Norge er det et nært samarbeid mellom
myndighetene og organisasjonene for nærmiljø
og distriktsutvikling. Vellenes Fellesorganisasjon vil ta kontakt med norske
myndigheter for å drøfte hvordan vi kan bidra
til at ikke Norge blir en «sinke i klassen».

Derfor nordisk samarbeid
Hele Norden ska leva (HNSL) ble etablert som
et nettverk for lokal utvikling og lokaldemokrati
i «Hela Sverige skal leva» Rural Day i 1994 i
Växjö. Siden oppstarten har intensjonen vært å
utveksle erfaringer og styrke det nordiske
samarbeidet for landsbygds- og lokal utvikling,
og dermed styrke nasjonale organisasjoner og
landdistriktspolitiske arbeid. Alle nordiske land
har deltatt fra begynnelsen, selv om Island ikke
da hadde en etablert nasjonal organisasjon,
men deltok med engasjerte mennesker. Etter
hvert ble de autonome områdene Åland,
Færøyene og Grønland også tilbudt plass og
det ble kontakter med de baltiske landene.
Færøyene ble med i 2013 som observatør og
fullt medlem fra 2014. Også Åland er i dag
medlem.

Ann-Sofi Backgren president i
«Sammenslutning av
europeiske grenseregioner»
Enkel arbeids-lunch. Fra venstre, Ruth
Våpenstad (N), Ann-Sofi Backgren (F), Åse C
Classon, (S), Stefanía Gisladóttir (Is), Erik
Sennesvik (N)
Norge er utenforlandet også her?
Alle de store nordiske landene, også inkludert
Færøyene og Åland, nytter godt av EUs fokus
på distriktspolitikk og nærmiljø. I Island og
Norge har myndighetene ikke fulgt opp denne

Generalforsamlingen og den årlige konferansen
organisasjoner i Association of European
Border Regions. Tidligere president Oliver
Paasch kunngjorde sin avgang og overleverte
stafettpinnen til hans stedfortreder Ann-Sofi
Backgren.
I årsmøtet var temaet "En kultur for
grenseoverskridende samarbeid".
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Kommunal- og
forvaltningskomiteen
Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir
ikke enige om hvem som skal ha ansvar for velbevegelsen. De skyver ansvaret
over på hverandre. Null kroner fra begge.
Vellenes Fellesorganisasjon ba komiteen pålegge departementene å finne en
omforent løsning, og at tidligere tilskuddsordning gjenopprettes inntil videre.
Tilskuddet var om lag 1 mill. i 2010. Det tilsvarer om lag 1,3 mill. i dag.
Dette var hovedbudskapet da VFO`s ledelse møtte komiteen 22. oktober.

Komiteleder Karin Andersen ønsket høringsdeltakerne velkommen til 5 minutters innlegg for å
promotere sin sak. Foto: Screenshot Stortinget

Vellenes fellesorganisasjon tok
utgangspunkt i Kommunaldepartementets
hovedmål i budsjettet for 2020:

Departementets hovedprioriteringer
i budsjettforslaget
• Levende lokaldemokrati

• En enklere hverdag
• Trygge og gode boforhold
Dette kunne vært tatt ut av vedtektene
eller arbeidsmålene for et grendelag eller
en velforening i Norge, mente Sennesvik.
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Kommuneundersøkelse om
velarbeid

dekker nærmiljøinteressene for opp mot 1
million mennesker rundt om i landet.

I kommuneundersøkelsen som ble
gjennomført for oss av Respons Analyse
forleden høst, gir kommunene tydelige
signaler om betydningen av godt
nærmiljøarbeid og velarbeid, både som
frivillig innsats og som forebyggende
folkehelsearbeid.
Den viser at nesten 70% av kommunene
anser velforeningene som viktig eller svært
viktig når det gjelder lokal frivillighet og
innbyggermedvirkning.

Omfang av frivillighet

Godt velarbeid bidrar til å hindre
utenforskap og ensomhet, det skaper
aktivitet og tilhørighet og styrker
lokaldemokratiet. Her er det ikke noe
startnummer eller utstyrskrav. Alle kan
være med.
Og mange kommuner arbeider nå aktivt for
å styrke innbyggermedvirkningen i de
kommunale beslutningene.
Den første velforeningen ble dannet i
Bergen for nesten 250 år siden under
mottoet «Til borgernes sanne vel». Nå
arbeider over 8.000 velforeninger og
grendelag over hele landet for god
folkehelse og trygge bomiljøer. Men de
kan bli bedre med en styrket
sentralorganisasjon.

Frivillighetsbarometeret som Frivillighet
Norge har publisert, viser at velarbeid og
nærmiljøarbeid ligger på topp i frivillig
deltakelse i forhold til andre sektorer –
nest etter idrettsbevegelsen. Det er også
et av de få områdene som øker når det
gjelder nye foreninger.
VFO er glad for at Stortinget under
behandling av statsbudsjettet 2019 har
merket seg hvilken betydning
velbevegelsen har i frivilligheten (gjennom
en enstemmig 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.»
Vi har i år arbeidet intenst med
oppfølgingen av komitemerknaden

De tar ikke ansvar
I dag er den sentrale tildelingen av 1,8 mrd.
til dette området null kroner.
Vi er som landsomfattende organisasjon
for en stor frivillig bevegelse helt uten
grønnstøtte. Den ble av grunner vi ikke har
funnet ut av, fjernet i 2010 da Norges
Velforbund ble lagt ned og Vellenes
Fellesorganisasjon stiftet.
Grunnstøtten til velbevegelsen ble den
gang gitt av Kommunaldepartementet.
Vi har 2.300 foreninger som medlemmer. I
dag drives arbeidet sentralt med stor
frivillig innsats og 1 fast medarbeider som

Svarene på henvendelsene er negative og
kan kort oppsummeres slik:
•
•
•
•

Kulturdepartementet: Velbevegelsen er
ikke vårt ansvar
Kommunaldepartementet: Vi har ikke
penger til dette området
Statsråden: Har ikke tid til å møte
Lotteritilsynet: Regelverket gjør at
Vellenes Fellesorganisasjon ikke kan
søke.
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Leder Erik Sennesvik og medlem i styret, Arno Rasmussen, under høringen. Foto: Screenshot Stortinget

Vi oppfatter her det vi mener er
manglende vilje til drøfting og dialog.
Vårt innspill til komiteen er:
Inntil Kulturdepartementet og Kommunalog moderniseringsdepartementet finner
en omforent løsning, ber vi om at tidligere
tilskuddsordning gjenopprettes.
Tilskuddet var om lag 1 mill. i 2010.
Målet er at Vellenes Fellesorganisasjon
skal styrkes for å bidra til løsning av et
mangfold av oppgaver som er viktig for
demokratiutvikling, samfunnsansvar og
lokal medvirkning.
Vi vil legge til følgende:
Stortingsmeldingen om
Frivillighetspolitikken understreket
betydningen av god ledelse i frivilligheten.
Grendelag og velforeninger kan gjøre mer
– på en mer profesjonell måte - gjennom
en solid sentralorganisasjon som gis
mulighet for tilskudd på linje med andre
store frivillighetsområder.

Vi vil også trekke fram at Vellenes
Fellesorganisasjon er eneste organisasjon
som dekker den aktuelle sektoren i
sivilsamfunnet, og at vi i økende grad er
rådgiver og kontaktledd for offentlige
instanser og interesseorganer som trenger
mer innsikt i bomiljøutvikling,
stedsutvikling og trygge oppvekstmiljøer.
Dette er former for allmennyttig arbeid
som tilligger en sentralorganisasjon.
I notatet har vi også pekt på internordisk
samarbeid, der vi i dag, i motsetning til
våre søsterorganisasjoner i øvrige land,
ikke gis mulighet for aktiv deltakelse.
Norge har også særskilte forpliktelser
gjennom fordeling av EØS-midlene. I dag
får vi som kontaktorganisasjon i Norge
langt flere henvendelser fra EU-land enn
det vi makter å følge opp.
For å kunne bidra i dette arbeidet - som i
kommende programperiode står nær opp
til velbevegelsens formål og verdier,
trenger VFO å styrke sin administrative
kompetanse og kapasitet.
Vi mener bedre arbeidsmuligheter vil gi
god uttelling for sivilsamfunnet og for
lokalt ansvar og engasjement.
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Statsbudsjettet
2020 – hva betyr
det for
frivilligheten?

medlemmer som gjør innsats for foreningen
uten at dette må innberette.

Frivillighet Norge har gått gjennom
endringer som kan ha betydning for
frivilligheten. Lite av endringene får
virkning for velbevegelsen.

Gaver
Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver er
uendret på kr 50 000.

Fritak for arbeidsgiveravgift.
Frivillige organisasjoner er fritatt for
arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener inntil
80 000 kroner når organisasjonens samlede
lønnsutgifter ikke overstiger 800 000 kroner.
Det gjøres ingen endringer i disse grensene i
2020.

De fleste endringer gjelder øremerkede
tilskudd som i dag går til organisasjoner og
foreninger med smale arbeidsmål, eller som
arbeider innen humanitære felter på
prosjektbasis.
Momskompensasjon
Regjeringen foreslår å øke potten for
momskompensasjon til 1,7 milliarder kroner.
Dette er i tråd med opptrappingen som ble
varslet i Frivillighetsmeldingen hvor regjeringen
har mål om at kompensasjonen skal nå 1,8
milliarder i 2021. Selv om dette er en økning er
det ikke nok til at de innfrir frivillig sektors krav
om full momskompensasjon. Frivillig Norge
sine beregninger viser at det vil mangle om lag
400 millioner i 2020.
Fritidskortet
Det foreslås 60 millioner til Fritidskortet. Disse
skal gå til kommunale forsøk og pilotprosjekter
for fritidskortordninger. Kortet knyttes til
deltakeravgifter og til faste aktiviteter over tid.
Dette er en styrking av den delen av
frivilligheten som har høye deltakeravgifter,
krav til utstyr.
Det omfatter derfor ikke velforeninger og
grendelag hvor deltaking stort sett er gratis.
Skatt og oppgaveplikt
Det er en egen grense for lønns- og
trekkoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
på 10 000 kroner. Det gjøres ingen endringer i
denne grensen. Det kan derfor fortsatt
utbetales inntil kr 10.000,- til tillitsvalgte eller

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen ga
klart uttrykk for at kompensasjonsordningen
for mva er for dårlig og at den må
rettighetsfestes. (Foto: Screenshot Stortinget)

Fortsatt moms på
dugnad
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020
er momskompensasjonen for frivillige
organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner.
Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad.
Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig
aktivitet, mener Frivillighet Norge.
- Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner
kroner før vi har full momskompensasjon.
Dette er penger som kunne ha blitt brukt til
aktivitet i lag og foreninger over hele landet,
men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette
er ikke godt nok, sier generalsekretær i
Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.
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VFO ønsket i EØSsamarbeid om
utvikling av
lokaldemokrati

organisasjon i mottakerlandet. Finansieringsmekanismen heter EEA Grants. Hvert
mottakerland har sin etat som forvalter disse
pengene.

Vellenes Fellesorganisasjon har vært
representert ved «matchmakingskonferanser» i Lisboa,
Bucharest og Vilnius. Dette er
organisasjonssamarbeid som
betales av EØS-midlene.

PORTUGAL
Ruth Våpenstad deltok på en konferanse i
Lisboa i vår. I Portugal er det ikke mangel på
organisasjonsliv, ofte blir en helt ny
organisasjon startet når man vil gjøre noe, i
stedet for å benytte de allerede eksisterende,
røpet en delegat. Våpenstad hadde møte med
flere, blant annet:
ANIMAR er en stor paraply-organisasjon for
200 små og store foreninger. De planlegger et
studiebesøk til Oslo neste år.
Brigada do Mar, arbeider med strandrydding
på frivillig dugnadsbasis.

Av Ruth Våpenstad
Endel av EØS-avtalen mellom Norge og EU
innebærer at Norge innbetaler milliarder til
samfunnsutvikling i andre EU-land som ikke er
like rike og velutviklede. Island, Liechtenstein
og Norge kalles giverland i Active Citizens Fund.
I Norge har Utenriksdepartementet delegert
ansvaret for NGO-samarbeidet til
Helsingforskomiteen. De opplyser om
samarbeidsprosjekter, tidsfrister og hva som
skjer.

På velnett.no kan man lese «english version» at
Harald Koht er internasjonal koordinator, og
Ruth Våpenstad internasjonal sekretær. VFO
har søkt, og blitt utvalgt til å reise til Portugal,
Romania og Litauen i år.

Ana Teresa G. Santos er administrasjonssekretær for Portugals Active Citizens Fund, her
sammen med styremedlem i VFO, Ruth
Våpenstad
Hvordan rekruttere frivillige? Ruth Våpenstad
og litauere før samtale ved bordene.

Via Vita betyr livets vei. De ønsker dialog og
hjelp mellom generasjonene. For eksempel at
ungdom hjelper eldre med data.

NGO er forkortelse for Non Governmental
Organisation. Den delen av EØS-samarbeidet
som finansierer støtte til sivilsamfunn,
menneskerettigheter, demokrati og sårbare
grupper skal skje i samarbeid mellom en
islandsk eller norsk organisasjon og en

ROMANIA
Audun Engh som er med i Oslo Velforbund,
representerte VFO i Bucharesti i høst.
SAR (Romanian Academic Socety) har hatt
samarbeid med VFO for noen år siden om
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demokrati og anti-korrupsjon. SAR har fått
støtte til en studietur til Oslo i desember,
finansiert av EØS-midler. Koht forbereder et
opplegg for dem i Oslo.
LITAUEN
Ruth Våpenstad besøkte Vilnius i oktober på
det som kalles en matchmakingskonferanse for
at organisasjoner skal finne hverandre. Etter
femti år med kommunisme står ikke det
personlige initiativ og frivillig organisasjonsliv
høyt hos alle. Men stort engasjement og
mange unge på konferansen. Ruth Våpenstad
hadde ansikt til ansikt møter med blant annet
disse organisasjonene:
Klaypedia Association of local communities,
(KBA) en nabolagsorganisasjon for havnebyen
med 150 000 innbyggere. Ble av arrangøren
vurdert til å ha mest til felles med
velforeningsbevegelsen. De arbeider med et
prosjekt kalt Proposal, deltagelse. De har
allerede kommunisert at de ønsker et
samarbeid med VFO. Saksgangen er slik at man
først må søke VFO om å bli godkjent
samarbeidspartner. Så må KBA søke landets
egen EEA-grant-administrasjon om bevilgning.
Ikke alle får ja! Slik blir det en viss kontroll.

Nåværende prosjektbevilgningsperiode går fra
2019-2024.
Cemetery: Se www.litvak-cemetery.info.
Tusenvis av jøder ble drept i landet under
2.verdenskrig. Gamle gravsteder er lokalisert,
men trenger støtte til å få frivillige i ulike
nabolag til å ta ansvar for vedlikehold.
RIGRA: De ønsker støtte til å få frivillige i
arbeidet med rusmisbrukere. Det er liten
erfaring med bruk av frivillige i slikt arbeid. De
har allerede et lite lokale i Kaunas.
For VFOs styre blir det viktig at prosjektene er
selvdekkende, og ikke belaster VFOs økonomi
som er basert på medlemskontingent fra
velforeninger. EØS-midlenes retningslinjer
fastslår at 10 prosent av prosjektmidlene skal
gå til å styrke moderorganisasjonen i
giverlandet.

Fakta: EØS-midler/EEA Grants
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og
økonomisk utjevning i Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten
styrker også forbindelsene og samarbeidet
mellom Norge og mottakerlandene.
Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hoved
fundamentet i Norges samarbeid med EU.
Støtten er konsentrert til sektorer som både er
sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og
hvor det det samtidig er potensial og interesse
for samarbeid med Norge.
Fra 2004 har støtten vært samlet i to ordninger
som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene
ordningen er finansiert av Norge alene
(engelsk: Norway Grants), mens den andre
ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag
fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2
prosent). Norges andel utgjør totalt i
underkant av 98 prosent begge ordningene
sett under ett.

Styremedlem i VFO, Ruth Våpenstad i møte
med ambassadør Karsten Klepsvik på trappa til
ambassadørboligen i Vilnius.

EØS-midlene støtter prosjekter som bidrar til å
skape toleranse og bekjempe diskriminering og
inkludere utsatte grupper sosialt og kulturelt.
Støtte til ungdomsarbeid, sosial inkludering og
miljøbevegelsen står også sentralt. Den norske
Helsingforskomiteen bidrar til å engasjere
norske frivillige organisasjoner i samarbeidet.
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Nei til «monstermaster»
rett gjennom nabolag
Hundrevis møtte opp til møte om
«monstermaster». Det er liten tvil om at kabel er
naboenes ønske for den nye strømlinjen fra Oslo
gjennom Bærum. Møtet 17. september 2019 ga
klar beskjed: «Nei til monstermaster».
Asker og Bærum Budstikke karakteriserer stemningen som lett
elektrisk da naboene kjørte på med spørsmål om ny strømlinje
gjennom Bærum i et folkemøte arrangert av velforeningene.
Interessen var så stor at det var minst like mange som ikke kom
inn, som de rundt 250 inne i salen på Bekkestua bibliotek.
Billigst mulig
Statnett ønsker primært å fornye dagens luftstrekk med nye
master og ledninger samt en økning av spenningen fra 300 kV til
420 kV. De nye mastene som er foreslått blir gjennomsnittlig 38
meter høye mot dagens mastehøyde på gjennomsnittlig 21
meter. Ikke hyggelig naboskap i et av de tettest befolkete
områdene i landet. Men hva med jordkabel? Statnett har også
utredet dette alternativet og det fremmes som en alternativ
løsning i konsesjonssøknaden. Men den anbefales ikke da
kostnaden er betydelig høyere.
Prøveklut?
Ola Raftevold fra Voll Vel var opptatt av hvordan slike
høyspentlinjer er lagt i andre områder
- Finnes det eksempler på så høy spenning gjennom tett
befolkede områder?
- 420 kilovolts kraftlinjer er det vi bruker når vi bygger
kraftledninger nå, og dette er det første prosjektet i et så
tettbygd strøk, bekreftet prosjektleder Siri Revelsby i Statnett.
- Statnetts forslag er ikke bare uhørt, men også uten sidestykke –
vi kjenner ikke til noen tilsvarende eksempler i Norge. Det kan
synes som om Statnett, gjennom kynisk spill, forsøker å etablere
en helt ny praksis hvor det skal være akseptabelt med
monstermaster gjennom tett befolkede boligområder i bynære
strøk. Her må NVE og våre politikere sette ned foten. Punktum.

Laks gir
penger til
nærmiljø
på Frøya
Salmar gir 450.000
kroner til årets
"fond", og frivillige
kan søke om støtte til
gode tiltak som
fremmer integrering.
Integreringstiltakene
kommer i tillegg til de
opprinnelige søknadskriteriene. Det var selvsagt
fortsatt lov til å søke om
støtte til grendeutvikling
rettet mot barn og unge, og
kompetanseutvikling for
ledere innen lag og
organisasjoner. Man kan
søke om forebyggende
ungdomsarbeid og videreutvikling av eksisterende
allment kulturarbeid.

Årets utdeling
Det er igjen klart for
utdeling av penger fra det
såkalte Salmarfondet, og i år
så er det spesielt åpnet for å
søke om tilskudd til tiltak
som fremmer integrering.
12 grendelag og velforeninger sto på tildelingslisten da kr 450.000,- ble
delt ut. I alt 39 mottakere
rundt om på Frøya får tildelt
midler til gode tiltak.
- Fondet ønsker å takke for
mange spennende og til
dels originale søknader.
Mange vil bli glade for
resultatet, mens noen vil bli
skuffet, sier Line Strømøy i
Frøya frivilligsentral.
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Mottar du fremdeles Velposten på
papir?
Vi strever fortsatt med å få på plass mailadresse på alle
våre medlemmer.
Dette er viktig for Velposten, men også for mange andre
viktige meldinger ut til medlemsforeningene.

Har du husket innbetaling av
kontingent for 2019?
Husk at alle medlemsfordeler og god rådgivning er
avhengig av at kontingenten betales.
Snart er vi klare for mva-kompensasjon for 2019. Da er det
viktig at medlemskapet er i orden
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