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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
Landsmøtet 2015

Vekst og framtid for
velarbeidet
Landsmøtet i midten av mars ga et godt
grunnlag for videre arbeid i Vellenes
Fellesorganisasjon. Men også utålmodighet i forhold til å styrke velforeningenes
plass i frivilligheten.
Utsendingene kom fra hele landet. 34
representanter fra 30 foreninger hadde avsatt
denne lørdagen til å drøfte fremtiden for
velarbeid i Norge
Les mer på side 4.

Nye forskrifter en utfordring for
godt naboskap

Ikke fritt fram for
boder og tilbygg
Fra 1. juli innføres en ny forskrift for
byggesaker som gjelder hele Norge. Nå er
det bare å bygge, for eksempel garasje
inntil 50 kvm uten å søke. Men så enkelt
er det nok ikke.
I virkeligheten er undersøkelsesarbeid for
kommunen erstattet med undersøkelsesplikt
for den som skal bygge. Dette kan det bli
mange velsaker av.
Les mer på side 7.

Refusjon av merverdiavgift
2014 – Gjør det nå!

Frist for å sende
søknad er 1. juli
Landsmøtet ble avholdt ved Hotell Opera i Oslo.
(Foto: Jan-Morten Kjelstad)

Landskonferansen Statssekretær Jardar Jensen fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fortalte om
kommunereformen og bekreftet at ett av
målene er å styrke lokaldemokratiet. I den
prosessen blir vellene viktige som
representanter for lokalmiljøene.
Les mer på side 5-6.

Vellenes Fellesorganisasjon betalte ut
omlag 2,5 millioner til medlemmene i
2014. Nå er det ny runde. Vi ser at flere
medlemsvel ikke tar seg tid til å søke.
Det er enkelt – og det er penger rett
tilbake i kassa.
Ta for deg bilagspermen og finn fram bilag med
merverdiavgift. Servering på møter gir ikke
rett til refusjon, men det gjør utgifter til
kontorhold, data, telefon og dugnader. Revisor
må underskrive en sjekkliste før innsending.
Les mer på side 9.
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Lederens hjørne
Et vel av oppgaver
Saken mot Norges Velforbund er foreløpig
historie. Konkursbehandlingen er avsluttet og
saken mot dem som ledet organisasjonen er
henlagt av politiet.
Vellenes Fellesorganisasjon har tenkt å la
historie være historie, for velforeningene i
Norge har et vel av oppgaver å ta seg av. Og
det har de hele tiden utført – uavhengig av det
som skjedde for 5 år siden på sentralt plan.
Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet av
grunnplanet i norsk velbevegelse bare få uker
etter at Norges Velforbund opphørte, og har
siden arbeidet systematisk for å styrke lokal- og
nærmiljøarbeide.
Selv om velforeningene lokalt fortsetter sitt
utrettelige arbeid for lokal trivsel og lokal
medvirkning, har ”avbrekket” som konkursen
representerte gitt store utfordringer på sentralt
plan.
Medlemstilbud og medlemshjelp er gode, men
skal bli bedre. Det mangler imidlertid mye på
at myndighetene igjen aksepterer denne
sektoren av frivilligheten, det mangler faktisk
om lag 1,3 millioner kroner.
Men vi jobber videre.
Hilsen Erik Sennesvik

Velarbeid i nabolandene:

Nærmiljøforeninger i
andre nordiske land
Tekst: Eivind Bødtker

Det er aktive nærmiljøforeninger i alle de
nordiske land og regioner. Et samarbeidsorgan mellom de nasjonale
paraplyorganisasjonene, «Hela Norden
skal leva», møtes et par ganger i året for å
dele erfaringer og søke støtte på nordisk
plan.
Foreningsvirksomheten er litt forskjellig fra
land til land, men formålene er omtrent de
samme: Å fremme lokaldemokrati og styrke
nærmiljøet i by og bygd.

By og land, men mest land
Når det er sagt er det tydelig at landdistriktenes interesser nok er spesielt
fremhevet i virksomhetene i Sverige, Finland og
Danmark. I disse landene har de landsomfattende paraplyorganisasjonene også
betydelig statlig støtte. For eksempel har «Hela
Sverige ska leva» ca. 15 millioner svenske
kroner i driftstøtte, pluss prosjektmidler. I
Island er den nasjonale organisasjonen under
utvikling. På Færøyene er nærmiljøarbeidet litt
nærmere knyttet til kommunene. Se
www.helanorden.se

Nyttig for Vellenes Fellesorganisasjon
Hva får så VFO ut av dette? Vi får innblikk i
hvordan tilsvarende organisasjoner, både lokalt
og på landsplan, fungerer. Erfaringsutvekslingen går begge veier og vi søker et
nærmere samarbeid med bl.a. Island. Det er nå
aktuelt å søke midler fra Nordisk Råd for å
finansiere reisevirksomheten. VFO har ikke
prioritert å bruke mye tid eller penger på det
nordiske samarbeidet nå, men det er
interessant og lærerikt å se hvordan
virksomheten drives andre steder.
Velforeninger som har eller ønsker kontakter i
andre nordiske land kan kontakte VFO.

European Rural Parliament
Det finnes også tilsvarende organisasjoner på
Europeisk plan, bl.a. «European Rural
Parliament», men VFO har foreløpig ikke
mulighet for å delta aktivt her.
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Vi rydder Norge:

God løsning for nærmiljø
og lokalsamfunnet
Fagerheimskogen Velforening har avtale med Trondheim
kommune om skjøtsel og vedlikehold av et 60 mål stort
kulturlandskap på Lade. Det har de fått penger av
kommunen til
Tekst: Ruth Våpenstad
Området har et vakkert landskap og en historisk park fra den
gang overklassen hadde sine lystboliger om sommeren på
Lade. Populære Ladestien og Devlebukta badestrand ligger

Vår og høst er tid for dugnad. (Foto: Fagerheimskogen
velforening)

Formann Ole Garvik er glad for frivillig hjelp til å rydde
Fagerheimskogen i Trondheim. (Foto: Fagerheimskogen
velforening)

der ved skogen. Området
er for Trondheim det
Bygdøy er for Oslo.
Skogskjøtsel
Fagerheimskogen
Velforening med over 70
medlemmer ble startet
etter et lokalt initiativ for å
berge skogen mot storstilt
utbygging.
Avtale med kommunen
Avtalen om skjøtsel med
kommunen har som
formål at skogens
historiske, landskapsmessige og botaniske
verdier ivaretas på best
mulig måte gjennom
skjøtsel og vedlikehold.
Men fagfolk trengs
Velforeninga tar ansvar for
en felles befaring med
kommunen hvert år, slik at
man blir enige om hva
som skal gjøres. Store og
kompliserte jobber som
rotvelt etter storm bør
kommunens egne folk
gjøre. All hogst fra
friområdene tilhører
kommunen. Trondheim
bydrift frakter veden
videre til Trondheim
kretsfengsel på Tunga. Der
blir veden bearbeidet og
levert til Frelsesarmeen for
utdeling.
Kommunal støtte
I 2011 fikk velforeninga
en startpakke fra
kommunen på 60.000kr.
Siden har de fått bevilget
penger som har blitt brukt
til bl.a gressklipper og
kjøp av info-skilt .
Kilde/Les mer:

www.Fagerheimskogen.no
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Landsmøtet 2015 et lite jubileum!

Vellenes
Fellesorganisasjon er 5 år
I lys av at veltanken er 240 år gammel, blir selvsagt et 5 års
jubileum lite å feire. Men det at velbevegelsen overlever
vanskelige tider, viser at dette er et grunnelement i norsk
frivillighet
I innledningen til landsmøtet pekte leder Erik Sennesvik på
at VFO har hatt en god vekst i disse årene, på tross av uroen
etter at Norges Velforbund gikk konkurs og manglende
støtte slik andre paraplyorganisasjoner har. Målet for
Vellenes Fellesorganisasjon er å være ”den naturlige
paraplyorganisasjonen for et styrket velarbeid i Norge”.
Prioriterte arbeidsoppgaver
Styrets forslag til strategidokument ble enstemmig vedtatt
med følgende hovedpunkter:
 veiledning og informasjon om organisering og drift av
velforeninger
 styrke velforeningene i det løpende arbeidet
 medvirke til utvikling av kommunalt samabeid mellom
velforeninger
 utvikle og vedlikeholde en nettløsning for alle nivåer
 utvikle dataløsninger som forenkler velarbeidet
 utarbeiding av kursopplegg og opplæringsmoduler

Det nye styret i Vellenes Fellesorganisasjon, Nederst fra venstre,
Runa Helmersen, Erik Sennesvik, Søgnhild Østvold. Øverst:
Administrasjonsleder Eivind Bødtker, Eva Reistad, Christine
Holmen, Geir Sture Iversen, Solveig Hansen, Ruth Våpenstad.
Steinar Fjærvoll og Odd Einar Dørum var ikke tilstede når bildet
ble tatt.. (Foto: Jan-Morten Kjelstad)



videreutvikle et godt
kollektivt
forsikringstilbud
 legge til rette for mvarefusjon
 styrke avtalen om
juridisk hjelp
 tilby rådgivning om
nærmiljøanlegg og
lekeplasser
 bidra til internasjonalt
samarbeid og
erfaringsutveksling
Styret fikk noen gode råd
med på veien:
 Betydningen av
internasjonal kontakt
 Ny medlemsundersøkelse
 Styrke sekretariatsfunksjonen
 Styrke velarbeidets
plass i det frivillige
arbeidet
Budsjett og kontingent
Landsmøtet gikk inn for
uendret kontingent.
Budsjettet ble enstemmig
vedtatt. Leder Erik
Sennesvik pekte imidlertid
på behovet for å styrke
den sentrale sekretariatsfunksjonen og at en større
organisasjon gjør det riktig
å satse på en tilfredsstillende kontorløsning.
Det er også viktig at en for
fremtiden gir valgt leder
muligheter til aktiv ledelse
av organisasjonen.
Planlegge framtiden
Dette vil koste penger, og
styret må i kommende
periode prioritere i
forhold til dette.
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Landskonferansen :

Godt velarbeid minsker
avstanden i kommunen
Statssekretær Jardar Jensen fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet orienterte om
kommunereformen regjeringen arbeidet med og bekreftet
at et av målene er å styrke kommunen og det lokale
demokratiet. I den prosessen blir vellene viktige som
representanter for lokalmiljøene.
Jensen ga en bred gjennomgang av formålet med reformen.
For Vellenes Fellesorganisasjon er det ikke naturlig å ta
stilling til spørsmål om sammenslåing av kommuner, dette
må avgjøres lokalt. Men det er viktig å styrke
velforeningene som talerør for nærmiljøet i store så vel
som små kommuner, og det blir spesielt viktig dersom
kommuner slås sammen.

Hva skjer blant
velforeninger i
Norge?
Gå inn på www.velnett.no
og sjekk ut rulleteksten til
høyre på startsiden.
Der kommer siste nytt som
er plukket opp fra
presseklipp landet rundt.

Hjertesukk fra
VFO i disse
årsmøtetider:
Ikke glem å gi beskjed om
endringer i styre og stell i
ditt vel.
Velges nytt styre så gi VFO
beskjed om ny kontaktperson; Navn, adresse,
telefonnummer og e-post
adresse.

Friluftslivets
år 2015
En aktiv livsstil og økt
bruk av friluftslivet gir
ikke bare gode opplevelser, men også bedre
helse, bedre humør, og
en mye rikere hverdag.
Statssekretær Jardar Jensen. (Foto: Erik Sennesvik)

Hans-Petter Holth fra Gjensidige ga en oversikt over de
forsikringsordningene som er etablert for velforeningene i
Vellenes Fellesorganisasjon, og svarte på mange spørsmål.
Se for øvrig www.velnett.no
- Geir Ove Svinø fra StyreWeb gjennomgikk det nye ITverktøyet som nå er ute i en pilotprosess blant en rekke
velforeninger. StyreWeb vil forenkle hverdagen for mange
vel med blant annet medlemsregistrering og regnskap mm.
Dette kommer vi tilbake til.

Friluftslivets år 2015 (FÅ15)
er en del av Nasjonal strategi
for et aktivt friluftsliv som
Klima- og
miljødepartementet (KLD)
presenterte i august 2013.
Året skal resultere i økt
deltagelse i friluftsliv i alle
deler av befolkningen.
Friluftslivets år har tidligere
blitt arrangert i 1993 og i
2005.
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Landskonferansen:

Hva kan vi gjøre bedre?
Det var avsatt tid til gruppearbeid under årets
landskonferanse. Dette ga mulighet for alle å gi innspill til
et bedre velarbeid.

Eva Reistad, Hasle og Frydenberg Vel, oppsummerer arbeidet i sin
gruppe. Mange vil nok kjenne igjen notatene på tavla bak henne.
Rekruttering? Blir vellene hørt av kommunen? Kontakt med andre
frivillige lag? (Foto: Erik Sennesvik)

Deltakerne i gruppearbeid ga uttrykk for at dette var en
fruktbar og interessant del av landskonferansen. Nå kunne
representantene drøfte egne problemstillinger med andre
vel og høre hvilke erfaringer disse hadde gjort.
Vi kommer tilbake til en oppsummering av svarene som ble
gitt.

Veglag og
vedtekter
Blant de mange spørsmålene VFO får, er det
også flere om private
veier og veilag. Etter
vegloven skal private
veier ha eget styre og
loven foreskriver en del
forhold som må omfattes
av vedtektene.
Spørsmålet som dukket opp,
var om veglaget kan avtale
seg bort fra lovens regler.
Vedtekter foran lov
Advokat Kluge har gitt
følgende avklarende svar:
”Vegloven er deklaratorisk,
og private veglag står derfor
fritt til å avtale seg bort fra
lovens ordning. Dette gjøres
typisk gjennom vedtekter.
Dersom det foreligger
motstrid mellom vedtektene
og loven, skyldes dette at et
veglag har valgt å benytte
muligheten til å avtale seg
bort fra lovens ordning, i og
med at vedtektene sier noe
annet enn loven. Det er
derfor korrekt å si at vedtektene går foran vegloven
ved en eventuell motstrid. ”

Her er temaene i gruppearbeidet:


Hvilke nye aktiviteter kan velforeninger i dag engasjere
seg i



Hvilke nye utfordringer står velforeningene overfor



Er muligheter og utfordringer for velforeningene
forskjellige for :
o
Store vel/ Små velforeninger
o
Vel i bymessige strøk /Vel i typiske landdistrikter
o
Vel med god/dårlig kontakt med sin kommune

Veier som ikke er ansvar for
stat, fylkeskommune eller
kommune, regnes som private
veier. (Foto: E. Sennesvik)
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Ikke fritt fram for boder og tilbygg:

Nye forskrifter til plan- og
bygningsloven kan gi
vellene hodepine
Vellenes Fellesorganisasjon er opptatt av gode
bomiljøer og forutsigbar utvikling av boområder,
ikke minst i tette bebygde områder rundt om i
landet. De nye forskriftene om tilbygg og mindre
tiltak på egen eiendom gjør det enklere for tiltakshaver å få gjennomført planer om småbygg og
tilbygg. Ingen byggesøknad, ingen varsling av
nabo. Dette kan gi vellene mange vanskelige saker
De nye reglene vil også redusere behovet for saksbehandlingen
hos kommunen. Man trenger ikke lenger søke om slik tiltak.
Heller ikke varsle naboene. Det er bare å sette i gang med
byggearbeidet. Men det står like klart for VFO at naboer og
allmennheten har fått svekket sine muligheter til å legge fram
sine synspunkter og eventuelle innsigelser. Dette vil gi
utfordringer for mange vel.

Her er det ikke plass til mer bebyggelse. (Foto: Erik Sennesvik)
Ikke bare å sette i gang
Selv om tiltaket skulle tilfredsstille kravene (se link), er det ikke
bare å sette i gang med byggingen. Nye tilbygg, garasjer og
redskapsboder må ligge innenfor utnyttelsesgraden som
kommunen har bestemt som grense for bebyggelse på tomta.
Dette finner en i kommunale vedtak, reguleringsplan eller
bebyggelsesplan for området. Er det satt en utnyttelsesgrad på

20% av tomta, og eksisterende bygg opptar denne
andelen, kan en ikke i medhold av lovendringen bygge
ny dobbeltgarasje. Grensen
er nådd, og det er tiltakshaver som må sjekke dette.
Servitutter og heftelser
Dette er privatrettslige krav
på annen eiendom. Det kan
være veirett, båtfeste eller
begrensinger i utbyggingsomfang. I huseierforeninger
kan det være bestemmelser
som regulerer muligheten
for byggetiltak. Dette er
etter gjeldene og kommende
regler et privatrettslig
anliggende.
Utbygger har ansvaret
Det er den som vil utføre
bygningsmessige tiltak, som
må undersøke om det faktisk
er lovlig å bygge ny garasje
eller tilbygg. Problemet blir
nok at naboene først i
etterkant blir oppmerksom
på de ulovlige tiltakene.
Snakk med naboene
Så det beste rådet er: Snakk
med naboene før du setter i
gang. Når byggverket er
ferdig, må det for øvrig i alle
fall gis melding til
kommunen.
Veileder på gang
Kommunaldepartementet vil
komme med en veileder når
det gjelder de nye reglene.
Vi vil legge denne ut på
www.velnett.no så snart den
foreligger.

Her er de nye
reglene:
§ 4-1. Tiltak som ikke
krever søknad og
tillatelse:
https://lovdata.no/dokument/L
TI/forskrift/2015-03-08-206
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Uttalelse fra Vellenes
Fellesorganisasjon

Regjeringens
frivillighetserklæring
Vellenes Fellesorganisasjon er en
paraplyorganisasjon for nærmiljø- og
velforeninger i Norge, og har lokale
medlemsforeninger over hele landet.
Flere steder er velforeningene også
organisert i samarbeidsutvalg innen
kommunen. Velforeninger regnes bland
de eldste frivillige foreninger i Norge.
Velforeninger er et levende uttrykk for
den norske dugnaden
Velforeninger er eksempler på frivillige
nærorganisasjoner som arbeider for å styrke
tilhørighet og det lokale bomiljøet. Dette gjør
de på flere ulike måter, bl.a. gjennom løpende
kontakt i nærmiljøet, løsning av fellesoppgaver,
høringsinnspill til kommuneplaner og andre
planer som berører de lokale boområdene.
Velforeningene som «lyttepost» og
«signalformidler» er en viktig del av
demokratibyggingen.
Allmennyttig og demokratibyggende
En velforening er ikke basert på særinteresser,
men ser området som en helhet og tar opp de
utfordringer oppvekst- og bomiljø står overfor.
Betegnelsen velforening dekker ofte også
lokale områdeforeninger som kaller seg
grendelag, hagebylag, beboerforening,
kretsforening, vei- og bryggeforening, huseierlag, bygdelag, borettslag eller innbyggerforening.
Stor variasjon i arbeidsoppgavene
Arbeidsoppgavene varierer fra vel til vel, men
preges av at det er et kontinuerlig arbeid mer
enn prosjekter og adhoc-oppgaver.

Generelle merknader til
regjeringens
frivillighetserklæring og frivillig
innsats
Vellenes Fellesorganisasjon oppfatter at det nå
er større fokus på den store innsatsen som
frivillige foreninger gjør. Vi håper derfor

regjeringen lykkes i sitt arbeid med å legge
bedre til rette for et engasjert og sterkt
sivilsamfunn gjennom frivillig innsats.
Det pekes på at frivilligheten omfatter mange
ulike samfunnsfelter og arbeidsformer. Dette
er en styrke, men er samtidig en utfordring når
det gjelder å utforme mål og virkemidler som
treffer alle på en god måte. Ikke minst gjelder
dette tilskuddsordninger.
Vi vil spesielt peke på:
1. Det er en tendens at store frivillige
organisasjoner blir større, små
organisasjoner forblir små. Dette henger
delvis sammen med organisasjonsform der
en del framstår som sentralledd med store
ressurser i sekretariatet, mens det i andre
tilfeller er slik sentralleddet først og fremst
er et politisk organ, og at arbeidet utføres
lokalt – der folk bor – og tilpasses dette.
Her vil sentralleddet ha en mindre
fremtredende rolle i det praktiske
frivillighetsarbeidet, men være desto
viktigere som tilrettelegger, støtteapparat
og ivaretakelse av arbeidet vis a vis
myndighetene. Økonomiske
støtteordninger forsterker dette bildet.
2. Økonomiske støtteordninger bør sentralt i
større grad knyttes til drift enn til
prosjekter. Vi tror prosjektstøtte prioriterer
de store organisasjonene med godt
utbygget sekretariat.
3. Frivillig arbeid som støtter opp om det
offentlige tjenestetilbudet, ikke minst på
kommunalt plan, blir lett styrende på
hvordan frivillighetspolitikken utformes.
4. Noen former for frivillig innsats vil lettere
få opinionens og medienes fokus, noe som
kan få betydning når regler utformes og
tilskudd skal ytes.
5. Frivillighetssektoren faller mellom 2 stoler
når det gjelder lover og regler. I Norge har
vi en høy grad av lovregulering når det
gjelder næringsliv og offentlig forvaltning
på alle nivåer. Frivillig arbeid er - i den
grad det er regulert – oftest
unntaksbestemmelser i offentlige lover og
lover for næringslivet. Dette skaper
usikkerhet og merarbeid for dem som
utfører eller er ansvarlig for frivillig innsats.
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Søknad om
kompensasjon for
merverdiavgift for
regnskapsåret 2014
Ønsker vellet å få tilbake momsen som
velforeningen betalte i 2014?
Sett deg inn i «Oppskriften», fyll ut listen
med kostnader dere har hatt og send inn de
nødvendige dokumentene til VFO, så snart
som mulig og innen 1 juli.
Reglene er detaljerte, men enkle å følge.
Pengene kommer i desember!
Også i år vil VFO sette opp en samlet søknad
om MVA-kompensasjon på vegne av de
medlems-vellene som ønsker det. Denne
veiledningen beskriver søknadsprosessen
gjennom VFO. Søknadsprosessen styres av
forskrift om mva-kompensasjon for frivillige
foreninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Prosessen er omtrent som i fjor, men det er
innført noen avklarende presiseringer i samråd
med Lotteritilsynet.
Se egen e-post til alle
velforeninger som er med i VFO og
www.velnett.no
Søknaden sendes til: post.vfo@velforbundet.no
eller til: Vellenes Fellesorganisasjon, postboks
6 Skøyen, 0212 Oslo
Et typisk eksempel fra i fjor:
Velforening :

X

Driftsutgifter totalt:
145.932
Herav utgifter med MVA
som kan kompenseres
99.852
Mva søknad:
19.971
Omfattet: Containerleie, kontor og
datautgifter, utgifter til lekeplass, jul- og
sommerarrangement, nyhetsbrev
Tildelt beløp:

16.409

Her var det altså penger å hente inn
igjen til en slunken velkasse!

Vi samler
velforeningene i
Norge

Velforeninger er viktig for et godt boog 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
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Velarbeid er ikke allmennyttig?

Alarmerende standpunkt i
Skatt Øst
Skatt Øst vil ikke godta en velforening som en ”veldedig og
allmennyttig organisasjon” i forhold til merverdiavgiftsloven. Det gjelder egne regler for idrettslag, korps,
kor, humanitære og kristelige organisasjoner, men ikke for
velforeninger. De regnes som næringsdrivende.
Bakgrunnen for saken er at en medlems-forening på Rykkinn i
Bærum har bedt om bekreftelse på at utgivelse av en bygdebok
var omfattet av lovens bestemmelser om fritak for merverdiavgift
på trykking.
Fritak avhengig av salgsinntekt
Boka leveres gratis til medlemmer, skoler og kommunale
institusjoner, men kan også kjøpes i den lokale bokhandelen.
Beløpsgrensen for veldedige og allmennyttige organisasjoner er
en salgsinntekt på kr 140.000,-, mens den for andre er kr 50.000,-.
Velforening har et snevert interessefelt
Skattekontoret legger til grunn at en organisasjon som skal
betraktes som allmennyttig, må ivareta mer allmenne
samfunnsinteresser på tvers av særinteresser og at dette kravet
ikke er oppfylt for velarbeid.
Klage fra velforeningen
Velforeningen har påklaget avgjørelsen, ikke minst på grunn av
begrunnelsen som er gitt. I brevet til Skatt Øst heter det:
”I svaret fra Skatt Øst heter det at ”Velets formål er begrenset til
ivaretakelse av visse gruppers interesser, nemlig beboerne på
Rykkinn og Berger. At velet skal gjennomføre tiltak til beste for
beboerne kan etter vårt syn ikke anses som ivaretakelse av
allmenne interesser”.
At en forening har et geografisk område som avgrensning,
innebærer at vi arbeider for å i vareta mer allmenne
samfunnsinteresser på tvers av særinteresser i området.
Geografisk avgrensning gjelder for de fleste foreningene som er
nevnt i merverdi-avgiftslovens § 2-1. Kristelige organisasjoner har
en klar avgrensning i sitt formål. Vi mener derfor at geografisk
avgrensning ikke kan være avgjørende. Velforeningen er definert
som et geografisk område og omfatter om lag 1600 boenheter i
et område som svarer til om lag 3.500 inn-byggere. Velområdet
består av frittliggende eneboliger, huseierforeninger og
boligsameier. Vellet har ingen befatning med deres private
interesser innenfor eget område (for eksempel når det gjelder
boligsameiets interne forhold), men arbeider med





Folkehelse og levevilkår
Kommuneplanlegging og arealutnyttelse
Integrering og demokratibygging
Friarealer, naturopplevelser og tursområder










Trafikksikkerhet
Støtte til 17.
arrangement, korp, kor
og idrett
Oppfølging av
innbyggernes
henvendelser overfor
kommune og andre
instanser om allmenne
forhold til vil ha rettet
på
Ryddeaksjoner i
områder
Kollektivtilbudet i
området
Informasjon

Alle tiltak er rettet mot innbyggerne i området, og ikke
medlemmene som til enhver
tid betaler. Medlemmer er
dem som til enhver tid
velger å gi sitt tilskudd til
velforeningens arbeide.
Dette varierer fra år til år.
Det er fritt for den enkelte
boenhet om de ønsker å
være medlem .
Beløpsgrensen gjelder for
”idrettslag, korps, kor,
humanitære og kristelige
organisasjoner og lignende”.
Alle disse organisasjonene
har avgrensninger av ulikt
slag som innebærer at de
ikke ”ivaretar mer allmenne
samfunnsinteresser på tvers
av særinteresser” slik Skatt
Øst legger til grunn.
Vi kan faktisk ikke se at
noen av disse foreningene/
organisasjonen ivaretar
allmenne samfunnsinteresser bedre enn
velforeninger.”
Skatt Øst har ikke svart. Du
kan følge saken på

www.bergerogrykkinnvel.
no
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Mer om frivillighetserklæringen

Velarbeid er folkehelse i
hverdagen
Helse- og omsorgsdepartementet har invitert frivillige
organisasjoner til å komme med innspill til ny nasjonal
strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet.
Dette må ses på bakgrunn av regjeringens frivillighetsplattform.
For Vellenes Felles-organisasjon er det hele tiden viktig å få fram
at folkehelse og trivsel er mer en omsorg og pleie.
Folkehelse i hverdagen
Folkehelsearbeid hører ikke lenger inn under de tradisjonelle
helse- og sosialetatene, og i det utvidede folkehelsebegrepet bør
velforeningene sees på som en viktig aktør med sine mange og
varierte tilbud i sine nærmiljøer.
Hva gjør vellene?
Vi vet at trygge nærmiljøer forebygger psykiske helseproblemer,
og det å trekke mennesker ut av isolasjon eller ensomhet og inn i
fellesskap og trivsel, er helseforebyggende. Deltagelse i enten det
organiserte velarbeidet, på dugnader eller velfester, gåturer aller
andre sosiale aktiviteter, bringer mennesker sammen og gjør at
flere mennesker føler seg sett og verdsatt. Her utvikles tillit og
sosiale ferdigheter. Både eldre og yngre kommer sammen på
tvers av alder og generasjoner, noe som motvirker isolasjon og
egoisme. Velforeninger bør kunne være en sterk aktør i
integrering av innvandrere og andre nye landsmenn.
Organisasjonsarbeid som samfunnsbygger
Det har også en egenverdi å delta i det organisasjonsarbeidet som
velarbeid er. Her knyttes nye vennskap og andre typer relasjoner
og man utvider sitt sosiale nettverk, samtidig som kompetanse i
organisasjonsarbeid bygges opp. Det å lære noe nytt eller bidra til
å skape noe sammen med andre gir en god mestringsfølelse som
igjen er positivt for helsa.
Nærhet og omsorg
De frivillige har en fleksibilitet som det kommunale mangler. I en
del sammenhenger er de frivillige også «nærere på»
enkeltindividene som kanskje trenger hjelp, og vellene kan sitte
på viktig informasjon om folk som trenger en type hjelp som
velmedlemmene/naboene ikke kan tilby, men som kan formidles
videre til kommunen. Denne unike lokalkunnskapen bør også
være en del av det lokale beredskapsarbeidet i kommunene. Vi
mener velforeninger bør være en del av den lokale beredskapen i
vid forstand.
Gode støttespillere
Ettersom velforeningene arbeider nettopp for å ivareta
lokalbefolkningens interesser og behov både praktisk og gjennom
bygging av fellesskap og inkludering, og dermed er en viktig
bidragsyter i arbeidet innenfor det utvidede folkehelsebegrepet,
bør denne type frivillighet være viktig en viktig støttespiller for
Helse- og omsorgsdepartmentet og synliggjøres bedre.

Sneglekrigen er
i gang
Neppe utryddet denne
vinteren heller, de dukker
nå opp på stadig flere
steder Her er det bare
organisert krig som hjelper.
Vi følger derfor opp oppfordringen fra sist år:
Boliggrupper, huseierforeninger og bolig-sameier
må organisere felles aksjon
innen vellet for å holde
bestanden nede. Ryddig
utemiljø er en god metode
for å holde bestanden nede.
Flere hadde suksess med,
dugnad for ungene og 10
kroner pr snegl!

”Styre Webb”
StyreWeb, en forenkling
av administrative
oppgaver i vellene
StyreWeb er et IT-verktøy
som forenkler
administrasjon av frivillige
foreninger. VFO har inngått
en avtale på meget gunstige
betingelser om bruken av
systemet som omfatter
medlemsregister,
dokumentarkiv, meldingstjeneste og regnskap. Senere
kommer også en nettside.
Pilottestene har vært
vellykket og de første 100
velforeningene får nå sine
egne innloggingskoder. Se
mer på :
http://www.styreweb.com/f
iles/vfo-styreweb.pdf der
du også finner en video som
viser egenskapene.
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2015 - 2016
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Erik Sennesvik
Søgnhild Østvold
Steinar Fjærvoll
Christine Holmen
Runa Helmersen
Eva Reistad
Ruth Våpenstad
Odd Einar Dørum
Geir Sture Iversen
Solveig Hansen

Fra
Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Nesodden Velforbund
Asker Velforbund
Skillebekk vel, Oslo
Slottet vel, Nordre Frogn
Hasle og Frydenberg vel, Oslo, Kontaktutv. for velfor. i Oslo
Persaunet velforening, Trondheim
Hoffsbyen vel, Oslo
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Tovik vel, Tovik, Skånland

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886
Administrasjonsleder. Eivind Bødtker
post.vfo@velforbundet.no /www.velforbundet.no
Bank konto: 1503 16 10793

Sommeren nærmer seg, også her i Eidfjord. Men bildet illustrerer også uenigheten i mange
lokalmiljøer om turisttrafikkens velsignelse! (Foto: Erik Sennesvik)

God sommer ønskes alle våre medlemmer i hele landet
Styret

