
1/Februar 2015 - 39. årgang  Ansv. Erik Sennesvik 1 

Nytt om velarbeid i Norge 

Vellenes Fellesorganisasjon  
 

Landskonferansen og 
landsmøtet 

14.mars 2015 
 

VFO inviterer alle medlemsvel til 
Landskonferanse og Landsmøte14. mars, 

på Thon Hotell Opera i Oslo 
 

Landskonferansen 
”Velforeningene i den nye 

kommunestrukturen» 
10:00-13:00 

 

 «Velforeningenes roller og oppgaver i 
kommunereformarbeidet» 
Jardar Jensen, statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
 

Åpen debatt om velarbeid under ulike 
randbetingelser: Forslag til tema: 
Store /små vel ,  by /land,  god / dårlig 
kontakt med kommunen  
 

Orientering om nye medlemstilbud: 
Forsikringer:                                       
 Hans-Petter Holthe, Gjensidige 
Medlemsregister og regnskap mm:   
Geir Ove Svinø, Styreweb 
 

Landsmøtet  
14:30-1700 

Landsmøtet i samsvar med vedtektene 
 

1. Åpning 
2. Årsberetning, regnskap og budsjett 
3. Valg 
4. Strategi framover 
 

Middag kl 1830 
 

Påmelding innen 1. mars 
 

Vellenes Fellesorganisasjon inviterer til 
Landskonferanse og landsmøte 2015.  
Møtestedet er Hotell Opera like ved 
sentralbanestasjon i Oslo. 
 

Deltakelse på Landskonferansen: 
Landskonferansen er åpen for alle 
Deltakelse på Landsmøtet:     
Hver forening med mindre enn 100 hustander 

som medlem kan sende to representanter. 

Foreninger med flere enn 100 husstander kan i 

tillegg møte med én representant for hver 

påbegynte hundrede medlem. Fellesorganer kan 

møte med 2 representanter. 

- Lunsj:     13:00- 14:30 (Gratis for medlemmer)  
- Middag: 18:30 (Landsmøterepresentanter) 
 

- Reisestøtte til landsmøtet: Etter behov, inntil 
til kr 1500,- for en person fra hvert vel  med 
reiseavstand mer enn 200 km fra Oslo. 
 

Påmelding:     
post.vfo@velforbundet.no eller SMS til 480 90 686 
 

  

mailto:post.vfo@velforbundet.no
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Lederens hjørne 
 

Lokal medinnflytelse 
 

Rundt om i landets kommuner drøftes 
kommunesammenslåinger.  
Kommunereformen som har som mål å 
redusere antall kommuner i landet, har ført til 
at mange kommuner nå ”snakker sammen”.   
 
Økt avstand mellom dem som styrer 
kommunen og innbyggerne blir ofte trukket 
fram av dem som ikke ønsker slike sammen-
slåinger.  Vellenes Fellesorganisasjon vil ikke 
engasjere  seg i disse debattene, neppe heller 
velforeningene, for her kan innbyggerne ha 
ganske ulike oppfatninger. 
 
 Vår oppgave er ”å gjøre velforeningene gode” 
uavhengig av reformens konsekvenser. 
 
Vi ser på velforeningene som et bindeledd 
mellom lokalmiljøer og kommunens sentrale 
ledelse.  Derfor ønsker vi flere samarbeids-
utvalg i kommunene, derfor har vi invitert 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
til årets Landskonferanse. 
 
Velforeningene bør forberede seg godt på det 
som kan komme og styrke sin posisjon som det 
lokale talerør. 
 

Hilsen Erik Sennesvik 
 

  
 

Frivillighet Norge: 

Bli med på vårens 
viktigste kampanje! 
Frivillighet Norge lanserer nå 
kampanjen #frivilliginnsats for å 
synliggjøre den fantastiske frivillige 
innsatsen som skjer over hele 
landet. 
Nordmenn er verdensmestere i frivillighet, 
men vet det ikke selv. Derfor lanserer 
Frivillighet Norge nå en Facebook og 
Instagram-kampanje for å synliggjøre 
frivillig arbeid.  Kampanjen skal vare til og 
med juni, og noen av bildene vil havne i 
Frivillighet Norges kalender som skal deles 
ut til kommunepolitikere etter kommune-
valget i september.  
Synlighet 
- Vi skal gjøre den store bredden i 
frivillighetens bidrag til samfunnet synlig, 
sier generalsekretær i Frivillighet Norge om 
kampanjen. Bruk hashtaggen for å vise hva 
din organisasjon eller ditt lokalmiljø gjør for 
fellesskapet! 
 

Vellenes Fellesorganisasjon: 

Kommunikasjonsplan 
styrebehandlet 
Medieplan for VFO ble behandlet i styrets 
januarmøte.  Spesielt viktig er det å få til 
en aktiv bruk av facebook -siden. 
Facebook er viktig i løpende kontakt med 
medlemmene.  Den skal også synliggjøre 
velarbeid og Vellenes Fellesorganisasjon. 
Har du besøkt Vellenes Fellesorganisasjon.  
Velnett og VELposten 
Nettstedet www.velnett.no skal gi deg all 
relevant informasjon om 
paraplyorganisasjonen og hjelp i det 
daglige velarbeidet, mens VELposten gir 
utdypende informasjon og temabaserte 
presentasjoner om velarbeid og frivillig 
innsats. 
 

http://www.velnett.no/
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Norge gror ned, 
hva med å rydde 
litt? 
Flere velforeninger lurer på hvilke 
løsninger kommunen har for rydding i 
kommunale friområder og skogområder. 
Dette er et typisk spørsmål å lufte med 
kommunen, der vellene kan få til felles 
løsninger. Ofte er det ressursmangel som gjør 
at det ikke ryddes.  Dermed gror det til og gjør 
friområdene lite tilgjengelig. Litt større 
utfordring er det om grunnen eies av private.  
Her må velforeningen gjøre egne avtaler. 

Jar Vel i Bærum ønsker samarbeid 
Jar Vel er blant velforeningene som ønsker seg 
et bedre samarbeid:  ”Vi antar andre 
velforeninger også kan være interessert i et 
samarbeide med kommunen om å ved-
likeholde sine grøntområder. Det kan ikke være 
tvil om at vedlikeholdet ikke er tilfredsstillende 
- noe som sikkert skyldes mangel på 
kommunale ressurser. Et samarbeid mellom 
kommunen og velforeninger vil kunne gi en 
vinn-vinn situasjon.” 

Trenger hjelp fra fagfolk 
Noen grøntområder vil være for krevende for 
en velforening å rydde og det vil sikkert også 
være velforeninger som ikke har ressurser eller 
interesse av å påta seg slike oppgaver. Vi tror 
likevel det vil være mange som kunne tenke 
seg å samarbeide med kommunen om en slik 
oppgave. 
 

 
Trivelige turer i skog og mark, men det trengs 
tynning og opprydding fra tid til annen i friområder 
og utmark. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Vi samler 

velforeningene i 

Norge 

 

 
 

Velforeninger er viktig for et godt bo- 
og nærmiljø. De fleste oppgaver 
løses lokalt av og innen vellet. 

Kontakt med andre velforeninger og 
samarbeid mellom velforeningen i 

kommunen, kan gi bedre 
gjennomslag for viktige saker. 

Vellenes Fellesorganisasjon samler 
velforeningene i Norge og arbeider 

for gode vilkår og tjenester for 
frivillig innsats i velforeningene 

 

www.velnett.no  
 

Vellenes 
Fellesorganisasjon 

 

 
 

Paraplyorganisasjon for velforeninger i 

Norge 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 

995 499 886 

 

post.vfo@velforbundet.no  

 

 

 

http://www.velnett.no/
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VFO innleder samarbeid med Romania: 

Skal bidra til økt 
åpenhet i lokalt styre 
og stell 
 

Vellenes Fellesorganisasjon ga positiv tilbakemelding til 
"Romanian Grassroots Communities' Project" om å bidra 
til lokal utvikling i Romania. Her er rapporten fra Harald 
Koht, som tok på seg oppdraget og som besøkte Bucuresti 
før jul.  Prosjektet er tildelt midler gjennom EØS.  
 

 

Bildet over er fra møtet, Harald Koht sammen med Mihai Dragoş, 

som representerte vår samarbeidsorganisasjon Romania Curata. 

Under fra Harald Kohts foredrag. 
 

 

Harald Koht : 
 
Et kort besøk i Bucuresti er 
nok til å overbevise 
tilreisende om behovet for 
bedre kontroll med den 
tilsynelatende kaotiske 
mangelen på offentlig 
styring av byggevirk-
somheten,  kommersiali-
seringen av det offentlige 
rom, og trafikkavviklingen.  
 
VFO har innledet et 
samarbeid med frivillige 
organisasjoner som satser 
på bevaring av den flotte 
bygningsarven som tross alt 
finnes. De ønsker seg også 
en bedre byutvikling for folk 
flest. 
 
For å komme noen vei har 
en rekke organisasjoner slått 
seg sammen og søkt midler 
for et omfattende prosjekt 
for økt innsyn i lokal- og 
statsforvaltningen. Penger 
har de fått fra det norsk-
finansierte EØS-fondet som 
forutsetter norske 
samarbeidspartnere. Noen 
penger er alt brukt for å 
opprette en portal hvor folk i 
alminnelighet kan sende 
spørsmål til 5 000 ulike 
myndighetsinstanser.  
 
Foreløpige tall viser at bare 
15 prosent har hittil fått svar 
på spørsmålene sine. Det 
svake resultatet viser at det 
ennå er en lang vei å gå før 
rumenske etater hjelper 
innbyggerne slik de burde. 
 
Norske erfaringer i Romania 
 

Selv besøkte jeg Bucuresti 
for å gjennomgå planene for 
videre arbeid i prosjektet og 
dessuten formidle erfaringer 
fra Norge.  Seminaret var 
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lagt til Akademiet for økonomiske studier i Bucuresti sentrum. 
Det var ca. 20-25 deltakere til stede, mange av dem 
representanter for frivillige organisasjoner, noen journalister og 
enkelte studenter. 
Innledningsforedraget mitt dekket temaer om ulike måter å 
organisere frivillig innsats, betydningen av demokratisk struktur 
foruten karakteristiske trekk ved velbevegelsen i Norge. Det 
meste av foredraget dreide seg om hvordan 
nærmiljøorganisasjoner deltar og påvirker lokalpolitikken i Norge.  
 
Sammendrag av innledningen finnes på rumensk og engelsk: 
http://www.romaniacurata.ro/good-governance-in-norway-seen-
from-the-grassroots-level/  
I diskusjonen som fulgte foredraget var det rimeligvis flere som 
mente at man ikke kunne bruke de norske erfaringene uten 
videre. 
http://www.curierulromanesc.ro/prima-pagina/5447-from-the-
ideal-norwegian-model-to-the-romanian-particular-set-of-needs  

Rekordstor utbetaling av 
momskompensasjon før jul 
Lotteri- og stiftelsestilsynet betaler i veke 50 ut over 940 
millionar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og 
organisasjonar. Dette er over 320 millionar kroner meir 
enn i 2012. 
Sakshandsaminga er avslutta, og det kom inn i alt 1 079 
søknader om å få 1,423 milliard kroner i moms-
kompensasjon. 919 søknader er godkjende med eit samla 
beløp på 1,347 milliard kroner. Alle søkjarane får 
kompensasjonen avkorta med 30 prosent, og samla utbetalt 
beløp blir på 940,9 millionar kroner. 
Sjå oversikt over søkjarar og tildelt beløp for 2013. 
 
Vellenes Fellesorganisasjon 
Vellenes Fellesorganisasjon betalte ut omlag 2,5 millionar til 
dei tilslutta vellene i Norge. Det er hyggeleg å slå fast at 
tildelinga stemte med summen det vart godkjend.  Det 
inneber at søknadene fra Vellenes Fellesorganisasjon vart 
godkjend. 
 
Planlegg søknaden no 
Det er lurt å leggje til rette for søknadene for 2014 no.  
Dette inneberer at ein finn fram, eller kopi av, alle vedlegg 
som inneheld merverdiavgift.  Så ligg dei klare til søknaden 
som må sendast Vellenes Fellesorganisasjon før 
sommerferien. Nærare regler vil du finne på 
www.velnett.no  og det kjem nærare informasjon  etter 
kvart.    

Mindre 
avkorting i 
2014 

Avkortinga blir i år på 30 
prosent og for første gong 
sidan ordninga kom i 
gang er den på mindre 
enn 50 prosent.  
Grunnen til det er først og 
fremst at ramma for 
ordninga vart auka med 
320 millionar kroner i 
2013. Dette betyr at fleire 
får meir pengar enn før. 
- Dette er ei ønskt og god 
utvikling, seier senior-
rådgjevar Bjarne Hellem i 
Lotteri- og stiftelses-
tilsynet. 
 

Det må bli 100% tilbake-
betaling 
 
Vellenes Fellesorga-
nisasjon meiner at tilbake-
betalinga må bli 1 : 1. 
Dette er og eit krav frå 
Frivillighet Norge.  
  
Mest til lokale foreninger 
 

Berre 17 prosent går til 
sentralledda, og 
enkeltståande søkjarar får 
24 prosent. 
- Dette viser at 
mesteparten av 
momskompensasjonen 
går til det lokale nivået. 
Stadig fleire lag deltek i 
ordninga. Lotteritilsynet  
har registrert over 1000 
fleire lokallag som får 
kompensasjon samanlikna 
med 2012. Dette er 
gledeleg. 

   

http://www.romaniacurata.ro/good-governance-in-norway-seen-from-the-grassroots-level/
http://www.romaniacurata.ro/good-governance-in-norway-seen-from-the-grassroots-level/
http://www.curierulromanesc.ro/prima-pagina/5447-from-the-ideal-norwegian-model-to-the-romanian-particular-set-of-needs
http://www.curierulromanesc.ro/prima-pagina/5447-from-the-ideal-norwegian-model-to-the-romanian-particular-set-of-needs
http://lottstift.no/wp-content/uploads/2013/12/Oversikt-tildeling-moms-2013-korrigert.pdf
http://www.velnett.no/
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Gjensidigestiftelsens årskonferanse:

Frivilligheten er 
bærebjelken i det norsk 
samfunnet 
Uten frivillighet og uegennyttig innsats ville det 
norske samfunnet blitt fattigere.  Og frivilligheten 
har mange støttespillere, blant annet 
Gjensidigestiftelsen, som deler ut 200 millioner til 
frivillig innsats i 1915. 
Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere 
og mer aktivt samfunn, gjennom å støtte ildsjeler og 
frivillige organisasjoner. Onsdag 28.januar ble frivillige 
invitert til årskonferanse på Latter i Oslo. Årskonferansen er 
møteplass og påfyllsarena for frivillige organisasjoner 
ogstiftelsens øvrige samarbeidspartnere. Blant årets 
foredragsholdere er Per Fugelli, Arne Brimi og Rita Nilsen.  
  

Vi er den ”3. flokk” 

”Resept for Norge” 
Per Fugelli så ingen fremtid for Norge uten den 3. flokk, 
mennesker som bryr seg om sitt nærmiljø, sine 
medmennesker og sine omgivelser. Tilhørighet og 
delaktighet er avgjørende for disse menneskene, sa 
Fugelli. 

Og henvendt til salen, ”dere er den sosiale kapitalen i Norge 
med deltakelse, dugnader, frivilliget og sosial empati.” 
 

 

Per Fugelli. (Foto: Erik Sennesvik) 

Hvem kan 
søke: 

Alle kan søke om støtte, 
enten på vegne av en 
organisasjon, forening 
eller lag som er 
registrert i frivillighets-
registeret 

Unntak er støtte til religiøse 
og politiske formål. Det kan 
gis bidrag i samarbeid med 
det offentlige, men 
Gjensidigestiftelsen skal ikke 
overta det offentliges ansvar. 
Det betyr f.eks at en 
kommune ikke kan søke om 
støtte til et tiltak som er en 
del av det offentlige ansvar. 

Hva kan du søke om: 
Du kan søke om midler til 
prosjekt som fremmer 
trygghet og helse. 

Tiltakene må være 
forebyggende og 
aktivitetsskapende. Vi 
ønsker spesielt å finne de 
beste ideene som passer inn 
under temaet "Barn og 
unges oppvekstvilkår", men 
alle som har prosjekter som 
kommer innunder trygghet 
og helse oppfordres til å 
søke. Eksempler på tiltak 
som støttes er utstyr til ulike 
aktiviteter, møteplasser og 
infrastruktur. Søknaden må 
ha en økonomisk ramme og 
være tidsbegrenset. 

 
Vi må vite at prosjektet blir 
fullfinansiert før støtten 
utbetales. (Eksempel: Dere 
har søkt oss om 50.000 til et 
prosjekt hvor totalkostnaden 
er 100.000 og hvor dere skal 
skaffe de siste 50.000 på 
annen måte. Vi vil ikke 
vurdere søknaden før vi har 
en garanti for at de siste 
pengene er på plass). 



 7 

Mobilmaster til besvær: 

Skaper strid i 
nærmiljøene 
 

God mobildekning er et krav i 
samfunnet – fra mobilselskapene 
og fra den enkelte mobilbruker.  
Men hvor skal basestasjonene 
setter opp?   
 

Vellenes Fellesorganisasjon er enig i at det må 
legges til rette for god kommunikasjon, og at 
en god dekning for mobiltelefoni er viktig i 
denne sammenheng. Det er imidlertid ikke 
bare et spørsmål om tilgang til å sette opp 
antenner, men at de enkelte kommunene  har 
en overordet plan for plassering av 
basestasjoner i forhold til å gi en slik dekning. 

Viktig med en plan 
Det er uholdbart at den enkelte leverandør ut 
fra egne behov kan fremme ønsker om 
plassering av basestasjoner. Det er viktig at 
kommunen setter som krav at de ulike 
leverandørene samordner sine behov og 
finner felles løsninger så langt råd er.  Dette 
krever at kommunen benytter sin instruk-
sjonsmyndighet i samsvar med Plan og 
bygningsloven. 

Motstridene synspunkter 
Det settes likhet mellom ønsket fra sentrale 
myndigheter om tilgjengelighet i mobilnettet 
og kommunens eiendommer.  Antennemaster 
er estetisk skjemmende og skaper usikkerhet i 
forhold til mulig helsepåvirkninger.  
Kommunens eiendommer er stort sett knyttet 
til 

 Skoler, barnehager 

 Idrettsanlegg 

 Eldreboliger og andre eiendommer 
knyttet til sosiale tjenester 

 Parker og friområder i nærmiljøet 
Dette er områder som ikke egner seg spesielt 
godt for antennemaster. Det er derfor viktig at 
kommunen gir veiledning som styrer 
basestasjonene til områder som i mindre grad 
utsetter innbyggerne for stråling og i mindre 
grad er estetisk skjemmende. 
 

Folkehelse 
Vi har merket oss at det er uenighet når det 
gjelder stråling.  Samtidig konstaterer vi at 
mange gir uttrykk for at mobilstråling gir 
negative helseeffekter.  Videre forskning vil gi 
svar på om dette er reelt.  I tråd med 
prinsippet om ”føre var”, og at innbyggernes 
usikkerhet må tillegges vekt, må base-
stasjonene plasseres slik at en minimaliserer 
virkningen for beboerne. 

Estetiske forhold 
Kommunens eiendommer er ofte sentrale 
eiendommer i nærmiljøene.  De egner seg 
dårlig til antennemaster.  Det bør derfor 
legges stor vekt på plasseringen i forhold til 
visuelle virkninger. 
 

 
 

Nei-kommunenes frykt for 
helseskadelig mobilstråling 
er ikke grunnløs: 
Hittil har forskning vært konsentrert om 
vår mobilbruk. Lite har vært gjort for å 
undersøke hva kontinuerlig stråling 
innebærer for kroppen. 
Dette var hovedtema i en artikkel i Dagens 
Næringsliv av Einar Flydal.  Her tar 
artikkelforfatteren opp flere under-
søkelser som burde føre til varsomhet.  
Undersøkelser viser at det er klare 
indikasjoner på at eksponering fra 
mobilmaster svekker ulike former for 
velværeopplevelser og helse. Noen trygg 
nedre grense for stråling er i dag bare 
gjettverk, mener Flydal og nevner flere 
undersøkelser som støtter dette.   
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Molde vil ha et ”velråd”:

Kommunalt samarbeid i 
Molde 
I november inviterte initiativtakere til stiftelsen av en 
Velråd for Molde.  Dette skal styrke kontakten mellom 
velforeningene og kommunen.  Administrasjonsleder 
Eivind Bødtker var invitert til å fortelle om velforeningenes 
oppgaver i en kommunal sammenheng. 
I Molde kommune er det flere velforeninger, men de mangler et 
velråd. Velrådet skal ivareta velforeningenes felles interesser som 
har ønske om å utvikle Molde til et trygt og godt bomiljø. Et 
velråd kan koordinere samarbeid mellom velforeninger og 
mellom velforeningene og kommunen, og det skal gi 
velforeninger råd og veiledning.  

Molde kommune positiv 
Molde kommune ser flere fordeler med et velråd, og inviterte 
velforeninger, grendelag og ulike beboersammenslutninger til 
møte for å stifte et velråd i kommunen 18. november.  

Program 
Eivind Bødtker, administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon 
innledet  om ”Velarbeid, samarbeid mellom velforeninger, 
grendelag mv., samarbeid mellom velforeningene og kommunen, 
og nytteverdien av en lokal «paraplyorganisasjon  
Ola Fremo i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal orienterte om 
"Kyststien" - et lokalt prosjekt. 

Stiftelsesmøte 
Det var interimsstyret for stiftelse av et velråd i Molde som 
inviterte.  Etter innledningene ble det avholdt stiftelsesmøte. 
 

 
Eivind Bødtker, her kommunehuset i Lillesand kommune (Foto: 
Erik Sennesvik) 
 

Velkommen til nye 
medlemmer i VFO: 

Styrket 
velarbeid med 
medlemskap 

Medlemstallet i Vellenes 
Fellesorganisasjon øker. 
Fordelene med 
medlemskap oppveier 
fort kontingenten som 
betales.  
Refusjon av merverdi-
avgiften vellet betaler, gode 
forsikringsordninger som 
trygger styrearbeid og 
dugnader., gratis 
hjemmeside på 
www.velnett.no.  er blant 
fordelene.  Dessuten gis det 
25% rabatt når en er 
tilsluttet et kommunalt 
velforbund. Mange mente at 
fordelene burde 
markedsføres bedre. 

Styrker velarbeidet 
 Erik Sennesvik, leder i 
Vellenes Fellesorganisasjon 
minner om at velforeninger 
er blant de eldste 
organisasjoner som driver 
frivillig arbeid.  Men det er 
en typisk grasrotbevegelse 
og har ingen byråkratisk 
overbygning, slik som 
hjelpeorganisasjoner og 
idrett har. 

Talerør og 
premissleverandør 
Ikke minst fordi andre fri-
villige grupperinger har sitt 
talerør på sentralt plan, er 
det viktig for vellene å ha en 
paraplyorganisasjon for å gi 
velarbeidet den plass det 
bør ha i samfunnet. 
 

http://www.velnett.no/
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Kulturminnedagene 2015 

Nabolag: mennesker, 
kulturminner, historie 

Kulturminnedagene 2015 blir lørdag 12. til søndag 20. 
september. Tema blir Nabolag: mennesker, kulturminner, 
historie. På planleggingsmøtet, der Vellenes Felles-
organisasjon også var invitert, kunne organisasjonene som 
arbeider med dette opplyse at det legges opp til 
omfattende arrangementer: 
 

”I år vil vi oppfordre alle arrangører til å fokusere på sitt eget 
nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og fysiske 
kulturminner. Det å kjenne sin helt lokale historie er viktig både 
for personlig identitet og lokalsamfunn. I hverdagen er glemmer 
man fort skattene i nærmiljøet, og vi ønsker at 
Kulturminnedagene skal være en anledning til å vise dem fram. 

Ditt nærmiljø  
Litt om mulighetene som ligger i dette temaet: 
- Det er mange frivillige organisasjoner som har sitt virke i 
nabolag landet rundt.  Kulturminnedagene i 2015 kan være en 
anledning til å vise fram alle de lokale organisasjonene og deres 
historie. Kanskje kan noen av dere ta initiativ til at alle 
organisasjonene kan ha stands på torget eller grendehuset en dag 
under kulturminnedagene?  
 

 
Jernbanebruer står som bautaer i det norsk landskapet, denne ved 
Meheia mellom Kongsberg og Notodden. Foto: Erik Sennesvik 
 

- I 2015 er det Friluftslivets år. Fokusområder i FÅ15 I 2015 er 
nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Vi vil slå et slag for de gode 
opplevelsene i nærmiljøet som kombinerer frisk luft og kulturarv. 
- 2015 er også Det euro-peiske år for industriell og teknisk 

kulturarv.  Hvilke historiske 
spor finner vi i nabolaget 
etter lokalt næringsliv og 
industri?  

Gamle veifar? 
- Nabolaget har også en 
infrastruktur for transport 
og samferdsel.  Det kan 
være både veier, jernbane, 
trikk, ferjer og andre 
ferdselsårer. Hva med den 
gamle rutebussen.   

 
Gammel rutebuss fra Fana 
 
- I alle nabolag vil det være 
folk som har kommet 
flyttende til.  Disse må 
trekkes med i nabolagets 
historie og i den lokale 
kunnskapsoverføringen. 
Kulturvernet skal være en 
inkluderende bevegelse! 
- Kulturminnedagene i Norge 
er en del av de europeiske 
Kulturminnedagene 
(European Heritage Days), 
med aktiviteter i hele 
Europa.  Over 20 millioner 
mennesker er besøkende 
hvert år og det er titusener 
av aktiviteter og 
arrangement.   
 

Mer info: 
www.kulturminnedagene.no og 
http://kulturvern.no/kulturmin
nedagene/omkulturminnedage
ne/ 
 

Det er åpnet for registrering 
til årets Kulturminnedager 
5. januar. Følg med på 
nettsidene og facebook for 
mer informasjon om frister, 
priser etc. 

http://www.kulturminnedagene.no/
http://kulturvern.no/kulturminnedagene/omkulturminnedagene/
http://kulturvern.no/kulturminnedagene/omkulturminnedagene/
http://kulturvern.no/kulturminnedagene/omkulturminnedagene/
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Lasse Skjoldal (75) 
er gått bort  
HAUGESUND AVIS: - Jeg er fryktelig lei meg, sier ordfører 
Petter Steen jr. som fikk den triste beskjeden om at Lasse 
Skjoldal (75) var gått bort lørdag. 

 

 Haugesund Avis 

- Han har betydd noe helt spesielt for byen vår. Han kan nærmest 
kalles Mr. Frivillighet for alt han har gjort av dugnadsarbeid både 
gjennom Havnedagene og velforeninger i Haugesund. Han har 
alltid vært entusiastisk for byen sin, sier ordføreren. 

- Vi har blitt et fattigere lokalsamfunn nå som Lasse er borte. 

Petter Steen er glad for at Skjoldal ble tildelt Haugesund 
kommunes heders pris De Fykende Måker 1. nyttårsdag i 2011. 

- Det er godt å tenke på at vi rakk å gi han De Fykende Måker, sier 
han. 

Skjoldal var plaget med dårlig helse. Likevel var han aktiv helt til 
det siste. To uker før 75 årsdagen sin i fjor høst ble han tildelt 
frivillighetsprisen for Rogaland. 

- Det virket ikke som det var noe som beit på han. Vi har blitt et 
fattigere lokalsamfunn nå som Lasse er borte. Han var en helt 
spesiell person, sier Petter Steen. 

Leder i Vellenes fellesutvalg Haugesund 

Skjoldal var en viktig innspiller til stiftelsen av VFO og sørget for at 
Haugesund-vellene kom med samlet i den nye organisasjonen.  
Og som han ville sagt selv: «Det er viktig å ro i takt og i samme 
retning.»  På den måten bidro han til å samle vellene også i 
Norge. 

 

Bærum velforbund: 

”Sammen for 
barn og unge” 
Bærum kommune har 
lagt fram plan for 
samordning og samarbeid 
for barn og unges 
oppvekstvilkår.  
Bærum Velforbund ønsker å 
bidra til en god utvikling for 
barn og unge i samarbeid 
med Bærum kommune og 
andre frivillige foreninger i 
lokalmiljøene.  
Tid til oppgavene 
Høringsutkastet er i første 
rekke opptatt av samordnet 
bruk av de kommunale 
ressursene. Ingenting 
kommer av seg selv.  For å få 
til et godt samarbeid med 
frivillige, må kommunen 
motivere til innsats og 
samarbeid. I dette ligger 
også at kommunen stiller 
lokaler og områder til 
disposisjon for aktiviteter for 
barn og unge.   
 

Nabostøy 
Støyutfordringer kan 

berøre livskvaliteten for 

den enkelte. VFO er med  
Arbeidet skal resultere i en 

veileder om nabostøy. 

Prosjektene har finansiering 

dels fra Helsedirektoratet og 

dels fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

I tillegg til utarbeidelse av en 

veileder om nabostøy, skal 

arbeidet bidra til å utvikle våre 

nettsider slik at de bedre kan 

dekke behovet til alle dem som 

henvender seg med støy-

spørsmål knyttet til sitt 

lokalmiljø. Nettsidene skal bli 

et bedre, helhetlig supplement 

til sentrale sider som 

www.miljostatus.no og 

saksbehandlingsverktøyet 

www.miljokommune.no. 

http://www.h-avis.no/Mr__Frivillighet_er_d_d-5-62-2990.html
http://www.miljostatus.no/
http://www.miljokommune.no/
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Stor aktivitet i 
Tønsberg 
Mye avhenger av at velforeningene samler seg 
med felles talerør overfor kommunen.  Det har 
de skjønt i Tønsberg, der Ulf Dahl leder arbeidet 
i det kommunale samarbeidet 
 

Velforeningenes Fellesråd Tønsberg har skriftlig avtale med 
Tønsberg kommune og faste kontaktpersoner i kommunen med 
jevnlige møter om fritid, kultur, idrett og folkhelse med 2 
virksomhetsledere i kommunen, Barnerepresentant, 
Ungdomsrådet og Eldrerådet. Her er det mange tips for 
kommunalt samarbeid med kommunen: 

Dette arbeider fellesrådet med i 2015 
-Høring, medvirkning og innspill av arealdel av kommuneplanen 
2014-2026. 
-Delta og medvirkning i utarbeidelse av Ny Byplan og gi innspill i 
arbeidet. 
-Innspill og medvirkning til kommunesammenslåing. 
-Medvirkning av utforming av friområder/lekeplasser og 
lekeutstyr m.m. i boligområder i samarbeid med Beboere/Barn 
ogUnge/Lokalvelforening/Fellesrådet,Utbygger,Kommuneutvikli
ng og Bydrift. 
-Innleggelse og oversikt på nett av kommunen med oversikt av 
lekeplasser med utstyr, friområder, parker og turstier. 

 
Fra dialogmøte mellom velforeningene og Tønsberg kommune 
 
Besiktigelse av lekeplasser, lekeapparater/utstyr og av sikkerhet 
i samarbeid med Bydrift, Park. 

-Sende ut Informasjon fra ---
-Kommunen som Siste nytt, 
-Arealplaner, saker fra   
Postlistene, og fra saker i 
Utvalgene og Bystyre, 
spesielt arealsaker.  
-Bistand til velforeningene i 
saker.  
-Sende ut til velforeningene 
oversikt med påminnelse 
om tilskuddsordningene på 
forhånd før søknadsfrist. 
-Sende ut løpende 
informasjon til 
velforeningene og  
Fellesrådets styre, om saker 
og informasjon fra 
Fellesrådet. 
-Legge til rette for at 
Tønsberg kommune styrker 
kontakten med inn-
byggerne, f.eks. gjennom 
medvirkning i utviklingen av 
lokalsamfunnet.  
-Bidra til at velforeningene 
lokalt bidrar til å utvikle sitt 
boområde, og legger 
grunnlaget for at naboer blir 
kjent med hverandre. 
-Bidra til at velforeninger 
samarbeider om felles 
interesser og prosjekter. 
-Delta på møter i 
Velforeningene hvis ønske 
og behov, som eksempel 
årsmøter, beboermøter o.l. 
-Delta i/med/på møter i 
Kommune/Fylkeskommun 
-Arbeide for øket tilskudd 
fra kommunen og andre 
inntekter til Velforeningene 
og Fellesrådet. 
-Hjelpe til med etablering av 
nye velforeninger.  
-Informasjon fra Vestfold 
Fylkeskommune. 
-Informasjon fra Vellenes 
Fellesorganisasjon  
-Informasjon og påmelding 
om kurs i Frivillighet Norge, 
Oslo via VFO.  
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2014 - 2015 
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Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund 
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Bank konto:   1503 16 10793 

 
  

 

 

Noen trenger oss – både her og der.  (Foto: Erik Sennesvik) 
 


