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Landsmøte og landskonferanse 2020 

Sett av lørdag 29. 
februar 2020 
Vi samles da på Thon Hotell Opera ved 
Sentralbanestasjon i Oslo.  
Program og innkalling finner du på side 2. 
saksliste og dokumenter sendes via StyreWeb i 
januar. Det blir mange interessante temaer. 

 

MVA-kompensasjon 2019 er på 
konto hos søkerne: 

Nesten 5,2 millioner 
til medlems- 
foreningene 
i VFO    
Medlemsforeningene i Vellenes 
Fellesorganisasjon vil motta  
kr 5 170 996,- før jul etter at den endelige 
fordelingen nå er klar. 
Lotteritilsynet har nå ferdigbehandlet 
søknadene om momskompensasjon. 
Til sammen mottok Vellenes Fellesorganisasjon 
294 søknader fra våre medlemmer og samlet 
fikk vi tilbake kr 5 170 996,-. Søkere har i år fått 
en avkortning på 18,11 % av søknadsbeløpet. 

Gjør klar for 2020 
Nå er det bare å gjøre seg klar for søknad i 
2020.  Mange flere enn de som søkte i år har 
utgifter som er belagt med merverdiavgift.  
Sørg for at regnskapet er lagt opp slik at du lett 
kan finne bilagene med merverdiavgift.  Neste 
runde har søknadsfrist 1. juni.  Gå ikke glipp av 
å få penger tilbake. 

Heder for godt nærmiljøarbeid: 

Ivar Gundersen fikk 
Kongens 
Fortjenstmedalje 
Det hører til sjeldenhetene innsats for 
nærmiljø og velforening gir noen pris, men i 
juli skjedde det i Kragerø. 
Ordfører Jone Blikra, ordfører i Kragerø, var 
stolt av å dele ut Kongens Fortjenstmedalje til 
Ivar Gundersen (88). «Hele» Jomfruland var 
møtt fram for å hylle velforeningskongen, som 
også har vært leder i tidligere Norges 
Velforbund. 
Han takket alle sine medhjelpere og vel-venner 
som hadde gjort det mulig å realisere ideer 
med dugnad og samhold i lokalmiljøet. 
 
Mer på side 4 og 5. 

 
Velveteran Ivar Gundersen 

 
 



 2 

 

Lederens hjørne: 
  

Velbevegelsen er 
tradisjonsrik og 
enestående 
 

I november hadde Vellenes Fellesorganisasjon 
besøk fra Romania.  De ville vite mer om lokal 
medvirkning og innbyggerdeltakelse, på godt 
norsk «dugnad». 
 

Spørsmålsrunden avdekket at de egentlig ikke 
forsto at folk der ute i landet, på frivillig 
grunnlag tok ansvar for lokalt engasjement, 
ryddeaksjoner, grendehus og lekeplasser. 
 

Å få folk med, var en utfordring. "Dugnad" 
hadde man under kommuniststyret, bare det at 
det var partikontoret som bestemte at det 
skulle være tvungen dugnad! Dermed har vårt 
honnørord, dugnad, ikke den samme, gode 
klagen i gamle østblokkland. Lokalsamfunns-
engasjement blir dermed vanskelig. 
 

Det er nok en grunn til å ta vare på det viktige 
engasjementet som ligger i grendelag og 
velforeninger. 
 

Takk til dere alle for flott innsats i 
2019.  Vi ønsker alle en god og 
fredelig julehøytid. 
 
Hilsen Erik Sennesvik 
 
 

 
 

Vellenes Fellesorganisasjon inviterer alle 
medlemsvel til 

Landskonferanse og Landsmøte  

29. februar 2020 
på Thon hotell Opera, Oslo 

 

Landskonferansen 
Åpen for alle 

 

09:30 Registrering og kaffe. Du kan treffe 

interessante samarbeidspartnere i fellesområdet. 
 

Kl. 10:00 til 13:00 Konferanse –  
program kommer 

 

Landsmøtet 
Kun for representanter for medlemsforeningene 

 

Kl. 14:30-17:30  
 

Åpning 

Årsberetning og regnskap 

Saker fra styret - Vedtekter 

Budsjett 

Valg 

Styrets strategidokument 

Uttalelser 
 

Middag kl. 18:30 

Deltakelse på Landsmøtet: 
Hver velforening med mindre enn 100 

husstander som medlemmer kan sende to 

representanter. Foreninger med flere enn 100 

husstander kan i tillegg sende én representant 

for hver påbegynt 100 husstand 

 

Reisestøtte til Landsmøtet 
Etter behov og dokumentasjon: 

For 1 person fra vel med mer enn 200 km 

reisevei til Oslo, reisestøtte: Kr 1500,- 

For de første 15 påmeldingene med mer enn 

200 km reisevei dekkes faktiske 

overnattingsutgifter med inntil kr 750,- pr 

døgn. 

Egenandel landsmøtemiddag kr 200,- 

Elektronisk påmeldingsskjema kommer 
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I januar kommer en ny 
medlemsfordel 

Grei handel for det 
velforeningen 
trenger - på nett 
Vi har i høst arbeidet med en ny 
nettportal som gir velforeningene 
og medlemmene enkelt tilgang til 
relevante produkter i nærmiljø-
sammenheng. 7. januar er den klar. 
Lettvint og uforpliktende oversikt ved å gå inn 
på handleher.no. Du får tilgang til handlestedet 
via www.velnett.no eller direkte på linken over. 
Vi arbeider også med å få med andre tjenester 
eller leverandører der vi allerede har en avtale. 

Har du forslag til nye produkter 
Avtalen er inngått med Nettberg AS. som har 
gjennom flere år drevet flere nettbutikker for 
ulike bedrifter og forbund. «Vi er stolte og 
glade for at vi har blitt valgt som samarbeids-
partner hos Vellenes Fellesorganisasjon. Vi vil 
med handleher.no presentere en medlems-
portal / nettbutikk som vi kontinuerlig vil 
tilpasse medlemmene i VFO, dette vil vi gjøre i 
samarbeid med dere som medlemmer og et 
tett samarbeid med VFO. Vi tar gjerne imot 
innspill fra dere for å tilpasse vårt sortiment og 
tjenester som kan gjøre deres hverdag 
enklere», sier leverandøren i sin melding. 

Kontakt og synspunkter 
Handleher.no eies og driftes av Nettberg AS.   
Henvendelser vedrørende medlemsportal / 
nett-butikk sendes til post@handleher.no eller 
til tlf. + 47 954 81 381 / kontaktperson er Bjørn 
Berg. 

 

http://handleher.no/
http://www.velnett.no/
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Hedersmann i norsk 
velbevegelse fikk Kongens 
Fortjenstmedalje 

Ivar Gundersen har 
hatt hele landet 
som arbeids-
område 
Innbyggerne på Jomfruland møtte opp i 
juli for å hedre Ivar Gundersen da 
fortjenstmedaljen ble tildelt 
" Ivar Gundersen, som nå er 88 år, fikk utdelt 
Kongens Fortjenstmedalje av en stolt ordfører, 
Jone Blikra, under Jomfruland Vels årlige 
sommerarrangement. Jomfrulandsdagene 
foregår alltid 2. helg i juli.  
Mange små og store var til stede, det ble taler, 
musikk, diktlesning og marsipankake til alle. 
Ivar selv takket alle sine gode medhjelpere, 

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. "Uten 
dem hadde ikke ideer, dugnad, samarbeid og 
samhold vært mulig" sa en rørt og takknemlig 
medaljevinner. " 

Kjent mann i norsk velbevegelse 
Ivar Gundersen var styremedlem og leder av 
Norges Velforbund på 80- og 90-tallet og var 
viktig for utviklingen av en fellesorganisasjon 
for velforeninger, grendelag og andre 
nærmiljøforeninger i Norge. 

Internasjonalt arbeid 
Han ledet seinere Norges Velforbunds 
internasjonale utvalg og var meget aktiv i 
forbindelse med forbundets engasjement i 
Hela Norden Ska Leva, samarbeidsorganet for 
nærmiljøforeninger i de nordiske landene. 
Han ble æresmedlem i Norges Velforbund i 
2008.  

Lokal ildsjel 
Lokalt var han nok mest kjent som leder av 
Jomfruland Vel. 
Også der har han satt spor etter seg. 
 

Gratulerer.

 

 

Her mottar Ivar Gundersen sin fortjenestmedalje.  (Foto:  Hanne Gjertsen) 
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Sommervær og sommerstemning under årets Jomfrulandsdager der Anne Trine Kjørholt holdt tale. 
Anne Trine Kjørholt er professor i pedagogikk ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
NTNU. (Foto: Privat) 
 

 
 
Norges Velforbund 35 år 1974 – 2009: «Det tok mye tid å finne de rette satsningsområdene for 
fellesorganisasjonen og det var ikke alltid vi lyktes. Vel-Norge består av mange selvtenkende 
mennesker», skrev Ivar Gundersen i 35-åsskriftet.
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Statsbudsjettet 2020: 

«Julehilsen» fra 
Familie- og 
kulturkomiteen 
også i år – men 
ikke tilskudd: 
"Komiteen har merket seg den store 

innsatsen over 8 000 vel og 
grendelag gjør for å sikre en positiv 
utvikling av lokalmiljøene over hele 
landet. Dette favner folkehelse, 
stedsutvikling, innbyggermedvirkning 
og oppvekstsvilkår i nærmiljøene. 
Komiteen mener at velbevegelsens 
sentralledd, Vellenes 
Fellesorganisasjon, bør kunne søke 
om tilskudd på linje med andre 
viktige aktører innen frivilligheten. 
Kulturdepartementet og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 

bør sammen ta stilling til hvor man 
kan søke. " 
 

Det har i høst vært arbeidet for å få fokus 
på manglende frivillighetsmidler til 
Vellenes Fellesorganisasjon og 
velbevegelsen.  Penger kom det ikke i neste 
års statsbudsjett, men budsjettmerknaden 
er et arbeidsgrunnlag for VFO. 
Irritasjon? 
Budsjettmerknaden fra komiteen var klar 
og tydelig i 2018.  Men departementet har 
vært avvisende. 
• Kulturdepartementet: 
«Velbevegelsen er ikke vårt ansvar» 
• Kommunaldepartementet:  
«Vi har ikke penger til dette området» 
• Statsråden:  
«Har ikke tid til å møte dere» 
• Lotteritilsynet/Tippeoverskudd:  
«Regelverket gjør at Vellenes 
Fellesorganisasjon ikke kan søke.» 
Nytt år – nye muligheter? 
Styret oppfatter dette som manglende vilje 
– og kanskje kunnskap - til drøfting og 
dialog. 
Men nå er det et nytt år i vente! 
Mye penger til frivilligheten 
Samlet tildeling til frivilligheten fra alle 
departementet utgjør 9,7 milliarder.  Men 
det er ikke plass til velbevegelsen. 
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Pris til bauta i 
beredskaps-
frivilligheten 
Knut Skår fra Norske 
Redningshunder vant den nasjonale 
Frivillighetsprisen 2019 på FNs 
internasjonale dag for frivillighet 5. 
desember.  
Over 63 prosent av den norske befolkningen 
deltar med frivillig innsats,  ifølge 
Frivillighetsbarometeret 2019 noe som gjør 
Norge til verdensmestere i frivillighet. Frivillige 
er viktige for norsk beredskap.  
Norske Redningshunder er en av Norges 
største frivillige redningsorganisasjoner, og 
trener hunder og førere for tjeneste under 
redningsaksjoner.  
– Norske Redningshunder er tuftet på 
frivillighet. I et miljø med mange engasjerte 

frivillige, står Knut frem som en bauta, sier 
juryens leder Heikki Eidsvoll Holmås.  
– Knut deltar i alle deler av Norske 
Redningshunder – alt fra kasserer i lokallaget til 
styreleder nasjonalt. Han er selv med på over 
30 redningsaksjoner i løpet av året og jobber 
kontinuerlig med å utdanne nye hundeførere. 
Knut og hans med frivillige gjør rett og slett 
Norge tryggere, fortsetter Eidsvoll Holmås.  
Den nasjonale Frivillighetsprisen ble i år utdelt 
for 25. gang. Prisen ble delt ut på Frivillighet 
Norges arrangement Frivillighetens dag på 
Sentralen i Oslo, som er Frivillighet Norges 
markering av FNs internasjonale dag for 
frivillighet.  
I tillegg til Frivillighetsprisen, ble følgende 
priser delt ut: 
• Vinner av Årets nykommer i frivilligheten: 

Kine Sliper, frivillig i ROS-rådgivning om 
spiseforstyrrelser i Trøndelag 

• Årets frivillighetskommune: Flekkefjord 
kommune 

• Helseprisen: Prosjektet «Ekspedisjon 2019» 
og Stiftelsen Veien Ut, Drammen, Buskerud 

 
 

Prismottakerne samlet rundt kulturminister Trine Skei Grande. (Foto: Erik Sennesvik)  
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Folks friluftsliv og  
trivsel er viktige for 
folkehelsen, mener 
folk på Rykkinn i 
Bærum 
I høst stilte velstyret en del spørsmål til 
fylkesmannen i Oslo og Viken.  
Tilbakemeldingen ga ikke gode svar. Hva 
skjer når kommunen er både utbygger og 
saksbehandler? 
Striden står om viktige områder for friluftsliv 
for et tett befolket område. Kommunen har 
selv uttalt at «Opplevelsen av kulturlandskapet 
er verdifull i seg selv, men opplevelsen av den 
blir trolig forsterket gjennom kontrasten med 
den tette bebyggelsen.  

Svært viktig friluftsområde  
Slike opplevelses-kvaliteter er i sin tur viktig for 
rekreasjon og utøvelse av fysisk aktivitet, og 
dermed for folkehelse. Området er et 
friluftsområde som er kartlagt i Naturbase. Der 
er den verdsatt til «Svært viktig friluftsområde» 
med mange opplevelseskvaliteter. Blant disse 
kvalitetene er opplevelsen å bevege seg i 
vekselsvis åpne landskapsrom og områder med 
blandings-skog.» Men her vil kommunen bygge 
nye, kommunale boliger. 

Innsigelse fra fylkesmannen trukket 
At Fylkesmannens innsigelse mot bruk av 
dyrket jord ble trukket, førte til at kommunen 
endret sitt syn på hvilket område som skulle 

utbygges.  Endringen ble aldri kunngjort. 
Dermed ble det konflikt med friområdet. 
Tidlig medvirkning 
Det er alvorlig at lovens krav om innbygger-
medvirkning utfordres på denne måten, og 
vellet mener framgangsmåten ikke er i tråd 
med plan- og bygningslovens formåls-
bestemmelse, der det heter at: «Planlegging og 
vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter. Det skal legges vekt på 
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø 
og samfunn skal beskrives». 

Bukken og havresekken 
«Dette er særlig alvorlig siden kommunen i 
dette tilfelle er både tiltakshaver og 
saksbehandler for reguleringsplanen. 
Denne dobbeltrollen svekker innbyggernes 
mulighet for innbyggermedvirkning, og bør ha 
særlig oppmerksomhet hos Fylkesmannen» 
mener velstyret. 

Stort engasjement 
Den lokale velforeningen har hatt en rekke 
henvendelser i saken, som handler om 
friluftsliv, naturopplevelse, jordvern og 
kommunens behov for nye bygg. 

Hva er viktigst? 
Tilrettelegging for aktivitet i nærliggende 
friområder er et viktig folkehelsetiltak fra 
Regjeringens side: «Friluftsliv er et viktig tema i 
regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en 
lav terskel for å ta del i friluftsliv. Regjeringen 
ønsker å legge til rette for at flest mulig får et 
aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er 
derfor prioritert. På den måten kan alle få økt 
livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, 
uavhengig av fysisk form og erfaring med 
ferdsel i naturen.» 
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Samarbeid mellom Vellenes Fellesorganisasjon 
og   Naturvernforbundet om 
«Miljøvennlige 
nabolag» 
Velforeninger, grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg, borettslag, 
beboerforeninger, sameier og huseierlag. Kjært barn har mange navn, og i 
Norge har vi lang tradisjon for å organisere beboere i nabolag på ulike vis. 
Felles for de fleste er at de har kommet sammen med et ønske om å skape 
velorganiserte, trivelige, trygge og sosiale bo- og nærmiljøer.  I denne guiden 
får du gode ideer til et mer miljøvennlig nabolag. 
 

Tekst: Annette Skogheim 
                   

Vellenes Fellesorganisasjon har i høst 
inngått et samarbeid med 
Naturvernforbundet der målet å spre 
kunnskap om miljøvennlige prosjekter og 
aktiviteter som overlapper med 
velforeningenes interesseområder, samt 
tilrettelegge for økt samarbeid mellom 
lokale velforeninger og lokallag i 
Naturvernforbundet. 
 

 

Vi er nå klar med en guide for å skape 
miljøvennlige velforeninger. Prosjektet er 
støttet av Oslo kommune, Bymiljøetaten og 
guiden vil i første omgang bli tilgjengelig 
for foreningene i Oslo.  Guiden består av 
informasjon, inspirasjon, tips, råd og 
veiledning til velforeninger, samt viser til 
hvor man kan få videre hjelp/informasjon 
til å iverksette konkrete tiltak.  Guiden 
inneholder ulike temaer som alle bidrar til 
å redusere forbruk: Delings- og utlåns-
ordninger, reparasjon og redesign, 
bytteordninger, gjenbruk, miljøvennlige 
uteplasser og miljøvennlige hus og hjem. 
 
Den er tilgjengelig på www.velnett.no   - 
«drift av velforeninger».   
 
Samarbeid om gode løsninger 
Ta gjerne kontakt med oss når du får lest 
brosjyren.  Flere gode ideer?   
Oversikt over Naturvernforbundets lokal- 
og fylkeslag finner du her: 
 
https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbu
ndet/fylkeslag-og-lokallag/  

 

http://www.velnett.no/
https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkeslag-og-lokallag/
https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkeslag-og-lokallag/
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Til ettertanke for mange: 
Hvor blir det av de 
frivillige? 
Det har i høst vårt avholdt en rekke konferanser om frivillig innsats i 
kommuner og fylkeskommuner. Flere kommuner feiret frivillighetens dag 5. 
desember. Kommunal frivillighetspolitikk skal støtte opp om den allsidige 
innsatsen som norsk frivillighet på lokalt nivå utgjør. Men konferansene 
domineres i økende grad av kommunalt ansatte og ansatte i store 
organisasjoner. 
Frivilligheten er selve hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere. Ulønnet 
innsats er beregnet til i underkant av 148 000 årsverk og stod for om lag 75 
milliarder kroner (2016)! Men selv om kommunene og frivilligheten jobber mot 
de samme målene har bare 14,7 prosent etablert en frivillighetspolitikk.  
Derfor konferanser. Men hvor blir det av de frivillige? 
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Konferansene arrangeres stort sett på 
dagtid.  Det betyr at de egentlige frivillige 
ikke deltar, de må passe jobben. Men 
frivillige foreninger og organisasjoner med 
ansatte medarbeidere kan møte.  Så hvor 
blir det av de egentlige frivillige? 
 

«Kommunar og frivilligheit i 
samspel» i Sogn og Fjordane 
«Frivillig engasjement er med å skape gode 
lokalsamfunn.» Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Frivillighet Norge 
inviterte til konferanse på Gloppen Hotell. 
Tema var «korleis kommunane og 
frivilligheita kan spele kvarandre gode. 
Kommunar som har ein overordna, 
heilskapleg politikk for frivilligheita – ein 
plan, ein strategi eller ei plattform – kan 
vere med å auke innsatsen og skape betre 
rammer for frivillig innsats.»  
Målgruppene for konferansen var i 
hovedsak tilsatte, politikere, frivillige lag og 
organisasjoner, både lokalt og regionalt. 
Men det var stort sett ansatte som deltok. 
Og ingen grendelag eller velforeninger. 
 
Overtas frivilligheten av kommunene og 
ansatte?   
 

 

Feiring av frivilligheten i 
Hamar 
 
I Hamar Arbeiderblad kom det noen tanker 
etter feiringen av frivilligheten i Hamar 
teater på Den Internasjonale 
Frivillighetsdagen 5. desember. 
 
Vi tar med deler av innlegget, som 
illustrerer en utfordring for norsk 
frivillighet. 
 
«Som forventet var det mange gode 
innlegg og god underholdning, men hvor 
ble det av de frivillige?  
Det er vanlig å definere frivillighet som en 
samfunnsnyttig innsats, der den som 

utfører innsatsen, eller dennes nærmeste, 
ikke selv har får betaling, eller mottar 
gjenytelser for den. Jeg forventet å høre fra 
flere slike frivillige på en feiring av 
frivilligheten på en slik dag. 
Programmet og innlederne under 
feiringen, var dominert av offentlige 
organisasjoner og ansatte i de frivillige 
organisasjonene. Selv under paneldebatten 
som skulle handle om «Frivillighet i 
Innlandet», manglet det representanter for 
de frivillige. 
Selv om den påtroppende fylkesordføreren 
for Innlandet understreket at det offentlige 
ikke bør forsøke å styre frivilligheten, er 
det flere eksempler på at mange ledere i 
offentlig virksomhet, ønsker å gjøre 
nettopp dette.  
I tider med stadig større utfordringer innen 
helse- og omsorgsfeltet, og en stadig 
strammere kommuneøkonomi, er det 
mange politikere og ledere som fristes til å 
ønske ytelser til gjengjeld for offentlige 
tilskudd.  
De ser ikke at en aktiv deltakelse i en 
frivillig organisasjon, har en verdi i seg selv. 
Det er synd at ikke flere av de 
utfordringene som frivilligheten opplever, 
sett fra de frivilliges side, ble belyst under 
paneldebatten.  
Det er selvsagt enighet om at større 
frivillige organisasjoner har behov for 
lønnede ansatte i sekretariats- og 
tilretteleggerfunksjoner.  
I demokratiske organisasjoner, er det 
tillitsvalgte valgt av og blant medlemmene, 
som styrer virksomheten. De ansatte har 
administrative og faglige oppgaver som 
skal understøtte den frivillige innsatsen, 
men hverken styre, eller lede den.  
Det blir lett en utfordring for den frivillige 
innsatsen, dersom et sekretariat med 
ansatte, opptrer som de styrende og ikke 
aksepterer at det er de demokratisk valgte 
styrene, som bestemmer både mål, 
budsjett og handlinger. Derfor er det viktig 
at lokalforeningene har egne styrer valgt 
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blant medlemmer som kjenner de lokale 
forholdene best.  
Som ordfører Einar Busterud understreket i 
sitt innlegg, møter frivillige organisasjoner 
mange utfordringer på ulike felt. 
Byråkratiske regler og bestemmelser er 
noen av dem.  
Stadig sterkere kompetansekrav før du får 
delta i de frivillige aktivitetene, er andre 
utfordringer.  
 
I Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – 
sterk, sjølvstendig, mangfaldig legger 
regjeringen vekt på fire frivillighets 
politiske mål: 
• Bred deltakelse. Frivillig innsats skal være en 
kilde til fellesskap, inkludering, 
demokratiutøving og kompetanse 
• Sterk og uavhengig sektor. Frivillighet skal 
være en sterk og uavhengig sektor som vokser 
nedenfra og som skal understøttes gjennom 
åpne, brede økonomiske støtteordninger, samt 
enklere muligheter for å motta donasjoner fra 
private og fra næringslivet 
• Forenklingsreform. Gjennom en effektiv 
forvaltning og digitalisering, vil regjeringen 
bidra til at det skal bli enklere for frivillige 
organisasjoner å søke, ta imot og rapportere på 
offentlig støtte 
• Samordne frivillighetspolitikken. 
Regjeringen ønsker seg en mer samordnet 
frivillighetspolitikk der ulike departement 
og offentlig forvaltning møte frivilligheten 
på en bedre koordinert måte.  
Regjeringen ønsker at alle offentlige 
styrings- og beslutningsorganer skal bygge 
opp under frivillig aktivitet 
Når Den Internasjonale Frivillighetsdagen 
skal markeres neste år, håper jeg å møte 
flere representanter for de frivillige blant 
innlederne, ikke bare gjennom stands og 
brosjyrer.» 

 

Søknadsrunde for 
kompensasjon av 
merverdiavgift ved bygging 
av idrettsanlegg - 2020  
Noen velforeninger og grendelag har fått 
tippemidler direkte for å bygge 
nærmiljøanlegg.  Vi har fått følgende 
påminnelse fra Kulturdepartementet: 
Det er nå åpnet for innlevering av søknader 
om kompensasjon av merverdiavgift ved 
bygging av idrettsanlegg, for behandling i 
2020. Dersom en har fått tilsagn om midler 
gjennom kommunen, gjelder ikke denne 
ordningen. 
  
Søknadsfristen er 1. mars 2020. Søknader 
som mottas etter søknadsfristen, vil bli 
behandlet i 2021. Søknader leveres 
elektronisk på eget søknadsskjema via 
Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider 
https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-
momskompensasjon-idrettsanlegg/  
Regnskapsskjema finnes også via lenke på 
disse sidene.  
  
Alle som skal søke om kompensasjon bør 
merke seg følgende to punkter:  
  
1.Ordningen omfatter alle som søker om 
spillemidler og oppfyller vilkårene for å 
motta spillemidler gjennom 
Kulturdepartementets tilskuddsordninger 
for bygging og rehabilitering av anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet, med unntak av 
kommuner/fylkeskommuner og 
kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden 
må være i formell orden før søknad om 
kompensasjon kan innvilges.  
  
2.Anlegget må være ferdigstilt før det kan 
søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema 
og revisorrapport skal inngå som vedlegg til 
søknaden og må oversendes innen 
søknadsfristen.   
 Det skal søkes på grunnlag av 
anleggsregnskap som er kontrollert og 
attestert av revisor. 

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
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Tid for å passe ekstra godt på i vellet og sameiet:  

Juletid er høysesong for 
boligbranner 
Vår forsikringspartner, Gjensidige Forsikring, har sendt oss en 

påminnelse om hva julefeiringen også er: Brannfarlige omgivelser og 

seine kvelder øker faren for brann. Og hva med Grendehuset? 

May Jønsson våknet og sto opp på 

grunn av en sur lukt i huset. I 

halvsøvne skjønte hun plutselig 

hva lukten kom av. 

Det var tidlig morgen andre juledag i romjulen 
2018 at May Jønsson og familien opplevde 
brannmarerittet. Hun forteller at flammene sto 
opp fra gulvet i stuen. 
 
– Jeg løp og vekket samboeren og døtrene 
mine. Så slo jeg vann på flammene før 
samboeren min kom og tømte hele 
pulverapparatet. 
 

Paret fikk ringt 110, og da brannvesenet kom ti 
minutter senere, så flammene ut til å være 
slukket. Brannvesenet mente at alt var under 
kontroll, men May husker at hun hørte en 
ekkel lyd i veggen før familien forlot huset for å 
søke ly hos venner i nabohuset. Derfra fikk de 
se at brannen var alt annet enn under kontroll. 
 
– Jeg la merke til et varmt lys utenfor. Da jeg så 
ut, var huset vårt overtent, sier hun. 
  
Brannen hadde utviklet seg sakte i det over 100 
år gamle husets mange hulrom. Snart tok 
flammene fullstendig over. Før andre juledag 
ble til kveld sto familien på bar bakke. Alt de 
sto igjen med var klærne de hadde på da de 
forlot huset. 
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Det var likevel tiden etter som var verst, 
forteller Jønsson. 
 
– Når du forstår hvor nære på det var. At alt du 
hadde er borte. Alle tingene, alle minnene. Det 
viktige er selvsagt at det ikke gikk liv tapt. 
Likevel er det tungt følelsesmessig og ikke 
minst praktisk utfordrende. 
 

Brannrådgiver 
forteller og gir råd: 
Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon André 
Olsen sier at May Jønsson og familien 
dessverre er en del av en dyster statistikk. 
 
– Bare i 2018 registrerte forsikringsbransjen 
mer enn 800 branner med skadeomfang fra én 
til ti millioner kroner. I praksis betyr det at en 
bygning er svært skadet eller nedbrent, sier 
Olsen, og fortsetter: 
 

 
 
Han gir tre leveregler for å unngå brann i 
elektriske installasjoner og gjenstander: 
 

1. Sjekk det elektriske anlegget ditt 
– Det avdekkes tekniske feil eller brukerfeil i 
30–45 prosent av alle boliger som blir 
kontrollert. Det er snakk om stikkontakter med 
ødelagt deksel, større feil som kan utbedres 
umiddelbart eller installasjoner som frakobles 
der og da på grunn av stor brannfare. Feil 
finnes også på nyere anlegg, dessverre.  
 

2. Elektrisitet og bevegelige deler er 
en dårlig kombinasjon 

– Bevegelse fører til slitasje, som over tid kan 
medføre varmeutvikling i elektriske 
komponenter. Sørg derfor for å være hjemme 
og våken når du bruker vaskemaskin, 
tørketrommel og oppvaskmaskin. 
 

3. Bruk alle apparater (også 
skjøteledninger) slik det er ment 

– Husk å slå av etter bruk. Ladere bør du kun 
bruke når du er våken. 
 
Olsen forteller at branntilløp kan spores tilbake 
til alt fra løse koblinger og gamle anlegg som 
ikke tåler dagens strømforbruk til glemte 
komfyrplater og vaskemaskiner som har ristet 
seg selv i stykker. 
  
– Levende lys medfører alltid en viss risiko, 
men elektriske installasjoner og gjenstander er 
likevel den største synderen. 
 
Netteier har plikt til å kontrollere. Noen 
forsikringsselskaper og strøm-leverandører 
tilbyr gratis inspeksjon av det elektriske nettet i 
bygningen.  
 

Barna dannet sitt eget politiske 
parti: 

 – Vil ha tilbake 
lekeplassen i 
Rælingen 
(Barnehage.no) 

 

Inspirert av lokalvalget, en nedlagt 
lekeplass og en ivrig student har barna i 
Torva barnehage i Rælingen stiftet sitt eget 
politiske parti. De fikk snakke direkte til 
ordføreren i kommunestyresalen. 
  
– Det var veldig hyggelig å få besøk av dem, 
og Superpartiet hadde klare meninger om 
og forslag til viktige saker for barna i 
Rælingen. Jeg synes både ansatte og barna 
kan være stolte av jobben de har gjort, 
skryter ordfører Ståle Grøtte (Ap). 
 
Hvordan det gikk, det har vi ikke fått 
melding om, men kanskje noen i Rælingen 
kan gi oss et hint? 
 

 

http://www.roykvarslerdagen.no/
https://www.godtforberedt.no/mange-har-opplevd-brann-elektriske-husholdningsapparater/
https://www.godtforberedt.no/mange-har-opplevd-brann-elektriske-husholdningsapparater/
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Er brannsikker-
heten i orden i 
grendehuset? 
Har velforeningen eget grendehus eller velhus, gjelder det 
å være på vakt.  Det er viktig at alle brukere kjenner 
reglene før arrangementet. 
 

 
Klart for fest på grendehuset.  Her er det mye som kan ta fyr. 
(Foto: Erik Sennesvik) 
 

Det er strenge krav til forsamlingslokaler når det gjelder: 

• Slukkeutstyr og plassering av dette 

• Rømningsveier, merking, tilgjengelighet og kunnskap om 
disse hos leietakeren 

• Bruk av levende lys sammen med annet brannfarlig materiale 

• Sikkerhetskrav til kjøkken 
 

Ansvar 
Forskrift om brannforebygging, § 4, er klar: 
«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som 
gjelder for byggverket. Eieren skal ha kunnskap om 
bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal 
oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 
 

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent 
med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle 
egenskapene ved byggverket som har betydning for brann-
sikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal 
eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å 
forebygge brann.» 
 

Særskilt brannobjekt 
Forsamlingslokaler er ofte «særskilte brannobjekter».  Den som 
eier et slikt særskilt brannobjekt har som plikt å sørge for at alle 
sikkerhetstiltak som er nødvendige for å hindre og begrense 

branner er installert og 
fungerer som de skal. I 
tilfelle brann er det 
nødvendig å bevise at de 
nødvendige sikkerhetstiltak 
er innført. Det særskilte 
brannobjektet trenger 
dokumentasjon av sikkerhet, 
en brannvernleder, 
eventuelle personer som 
jobber der trenger opp-
læring og brannøvelser og 
en beredskapsplan. Det bør 
med andre ord utarbeides et 
eget regelverk, som også 
angir hvem som har ansvaret 
for kontroll og oppfølging. 
 

Mange eiere av forsamling-
slokaler har anskaffet 
elektriske lys der man før 
brukte åpen flamme. 
   
Brannloven er ikke 
entydig, men.. 
Særskilt brannobjekt er i 
brann- og eksplosjons-
vernlovens § 13 definert i tre 
kategorier, og kategori 1 vil 
sannsynligvis omfatte 
forsamlingslokaler med mer 
enn 20 – 30 plasser.   
 
Det er kommunen som har 
ansvar for å kontrollere 
særskilte brannobjekter, 
bygninger og områder hvor 
brann kan medføre tap av 
mange liv. 
 
Netteier kan kreve at det 
gjennomføres befaring. 

https://6aab0794321fcdbee7d0b22b30d9a07a5db2493b.hosting4cdn.com/wp-content/uploads/2019/09/P1011817.jpg
https://6aab0794321fcdbee7d0b22b30d9a07a5db2493b.hosting4cdn.com/wp-content/uploads/2019/09/P1011817.jpg
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

 

Levende lokalsamfunn for 
fremtiden – Distriktsmeldingen St. 
5 (2019–2020) 
«Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn i hele landet. I store 
deler av landet går det godt, og regjeringen vil at det skal være 
mulig å leve et godt liv, uansett hvor i Norge man bor. Det gode 
samfunnet bygges nedenfra, og vektlegger menneskers ulike 
tilhørighet og fellesskap. Gode møteplasser for familier, barn, 
unge og eldre er en forutsetning for å bygge gode og 
inkluderende lokalsamfunn. Sivilsamfunn og familie spiller en 
viktig rolle i distriktspolitikken, og er ofte den viktigste grunnen 
til bosetting. Regjeringen vil legge til rette for god familiepolitikk, 
gode vilkår for frivilligheten og et samfunn der det er plass til 
alle.»  
Har du synspunkter, så send dem til oss. Frist 10. januar 2020. 
 
 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og kontakter 
en God Jul og takker for samarbeid i 2019 

Styret i 

Vellenes 

Fellesorganisasjon 
 

2019 - 2020 
 

Erik Sennesvik 

Leder 
Søgnhild Østvold 

Nestleder 

Ingvar Hognestad 

Styremedlem 

Geir Sture Iversen 

Styremedlem 

Ola Raftevold 

Styremedlem 

Ruth Våpenstad 

Styremedlem 

Dag E. Dybdal 

Varamedlem 

Elisabeth Leikanger 

Varamedlem 

Arno Rasmussen 

Varamedlem 
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