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Nytt om velarbeid i Norge 

Vellenes Fellesorganisasjon  
 

Skatte- og avgiftsmyndighetene 
skaper byråkrati 

Må velforeninger ha 
”egen advokat”? 
 

Gjennomgang av bestemmelsene i lover 
som regulerer frivillig arbeid – og dermed 
velarbeid, viser at frivillige lett kan 
komme i konflikt med regler og forskrifter 
Dette kompliserer frivillig arbeid stikk i strid 
med Kulturministerens mål. Vellenes Felles-
organisasjon har sett på skatte- og avgifts-
reglene, arbeidsmiljøloven, vegloven, 
samvirkeloven og lov om frivillighetsregisteret.  
Konklusjonen er at det ikke er enkelt å være 
frivillig dersom velforeningen er aktiv. I tillegg 
kommer ansvar for lekeplasser og ansvar under 
arrangementer og dugnader. 
Ansvar er dekket 
Er dere medlem i Vellenes Fellesorganisasjon, 
vil de kollektive forsikringene dekke ansvar 
velforeningen pådrar seg i vanlig virksomhet. 
Det er imidlertid viktig at det føres et forsvarlig 
tilsyn med lekeplassene og at dugnader 
gjennomføres på forsvarlig vis 
Skatt og avgifter 
Men ingen forsikring dekker konflikt med 
skatte- og avgiftsmyndighetene.  Og på dette 
feltet er det krevende å få oversikt over 
gjeldende tolkninger fra myndighetenes side. 
Klare og enkle regler er nødvendig 
Ulike instanser definerer frivillighet, allmen-
nyttig og ikke-økonomisk virksomhet for-
skjellig.  Vellenes Fellesorganisasjon har derfor 
igangsatt et arbeid for å nøste opp i uklar-
hetene og for å gjøre det enklere å være 
frivillig. 
Les mer på side 7 

Vellenes Fellesorganisasjon: 

Nærmer seg 1000 
medlemsforeninger 
 

VFO har hatt en økning på over 20 prosent 
i medlemstallet denne høsten.  Mange har 
meldt seg inn for å få anledning til å søke 
refusjon av merverdiavgift 
Men også forsikringstilbudet er viktig for 
mange.  Det gir trygghet for dugnadsarbeid og 
arrangementer i vellets regi.  Ansvar som driver 
eller eier av lekeplasser dekkes også gjennom 
den kollektive forsikringsordningen som er 
blant de beste for disse aktivitetene. 
 

Les mer på side 2 
 

Styreseminar om velarbeid 
I nasjonal sammenheng 

Trivsel og 
medvirkning i 
nærmiljøet 

I slutten av september møttes styret i 
Vellenes Fellesorganisasjon på 
Hurdalsjøen Hotell for å drøfte 
prioritering av arbeidsoppgaver 
Velarbeid står sterkt som frivillig innsats i 
Norge.  Ingen sektor innen frivilligheten vokser 
like mye.  Men samtidig strever velbevegelsen 
med å få en plass blant andre store 
frivillighetssektorer på nasjonalt plan.  Dette 
tar styret mål av seg til å gjøre noe med. 
 

Les mer på side 4 - 9 
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Lederens hjørne 
 

VFO er fungerende og 
representativ 
 

Søknadene om refusjon av merverdiavgift er 
sendt.  Forsikringsordningene fungerer.  Flere 
vel  tar i bruk gratis hjemmeside på VFO-
portalen.  Avtalen med Styre-webb gir mange 
velforeninger et godt redskap i administrasjon 
av velforeningen. Reaksjoner og uttalelser til 
sentrale myndigheter er sendt. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon fungerer og er 
representativ for vel-norge.. 
 

Vi har i dag det beste servicetilbudet til 
velforeninger i Norge, og det er styrt av 
velforeningene selv gjennom en demokratisk 
oppbygget organisasjon der landsmøtet er det 
øverste organet. 
 

Slik har det vært for medlemmer i VFO.  Men 
slik har det ikke vært for alle velforeninger det 
siste året. 
 

Konklusjonen fra styrets høstsamling er at vi 
sammen skal arbeide videre for å styrke 
velbevegelsens plass i frivilligheten i Norge. 
Dette gjør vi best gjennom en sterk 
fellesorganisasjon. 
 

Vi håper ennå flere velforeninger skal slutte seg 
til Vellenes Fellesorganisasjon i tiden som 
kommer. 
 

Hilsen Erik Sennesvik 
 

  
 

Medlemsundersøkelse kommer: 

Hvilke oppgaver 
har velforeningene 
- hvordan løses de? 
 

Det er viktig for Vellenes Felles-
organisasjon å ha god kjennskap til 
vellenes virksomhet og behov.  Derfor vil 
vi også i år gjennomføre en medlems-
undersøkelse  i samarbeid med Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Undersøkelsene har 
vært gjennomført annet hvert år siden 
1990 av prof. Harald Koht ved høgskolen. 
Medlemsundersøkelse 2015 vil omfatte en del 
spørsmål som har gått igjen i alle 
undersøkelser siden 1990 slik at man kan følge 
utvikling over tid på sentrale punkter som 
gjelder aktiviteter, økonomi og forhold til 
lokale myndigheter. I tillegg vil undersøkelsen 
omfatte noen spørsmål av aktuell interesse 
enten for forskningsformål eller viktige 
spørsmål for en paraplyorganisasjon som 
Vellenes Fellesorganisasjon er. 

Flott om du setter av litt tid 
Undersøkelsen vil etter planen sendes ut i 
slutten av november.  Vi setter pris på at så 
mange som mulig setter av tid til å besvare 
undersøkelsen.  Ha siste års beretning og 
regnskap i nærheten når du setter i gang. 
 
 

Endring i plan- og bygningsloven 

VFO`s forslag til 
uttalelse på 
begrenset høring 
 

Regjeringen har lagt fram forslag til 
forenklinger i plandelen av plan- og 
bygningsloven.   
Formålet er å forenkle den kommunale 
behandlingen, men det fratar etter VFO syn 
mulighetene til lokal medvirkning og er i strid 
med ønsket om større åpenhet, forutsigbarhet  
og medvirkning 
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Snart kommer julegaven fra Førde: 

Tilbakebetaling av 
merverdiavgift  
Vellenes Fellesorganisasjon har sendt inn en 
samlesøknad om momskompensasjon på over 3,3 
millioner kroner for året 2014 på vegne av 155 
velforeningene. Resultatet i form av utbetalinger 
til vellene vil trolig foreligge i desember etter at 
Lotteritilsynet har gjennomgått søknadene.  

Til sammen skal det deles ut 1,2 milliarder som 
kompensasjon til frivilligheten i 2015. Spesielt av året er 
Lotteritilsynets nye og strengere tolkning av utgifter til 
velveier. VFO har hatt møte med tilsynet i Førde for å få 
forståelse for at velveier, veilys og brøyting mm. er 
allmennyttig virksomhet, ikke bare til nytte for beboerne.  
Velveier en utfordring 
Det er også pekt på at dette tidligere var en naturlig 
veloppgave rundt om i distriktene.  Lotteritilsynet, som 
administrerer ordningen skapte ikke optimisme i møtet.  
VFO vil imidlertid følge opp tolkningen som ligger til grunn 
for en mulig avvisning. 
 

 
Leder Erik Sennesvik og administrasjonssjef Eivind Bødtker besøkte 
Førde og Lotteritilsynet i august for drøfte tolkning av 
bestemmelser og orientere om velforeningens oppgaver rundt om 
i landet.  Det var ingen ting å si på været eller dialogen – men så 
er det resultatene da? (Foto: Erik Sennesvik)   
 

Kontingent 
for 2015 
På grunn av overgang til 

nytt system, ble vi litt 

forsinket med utsending 

av kontingentvarsel for 

2015 

Vi ber om at betalings-
fristen overholdes.  Har du 
spørsmål når det gjelder 
kontingenten, så send 
dem til 

post.vfo@velforbundet.no 

 

Trær på 
festetomt 
Trær på festetomt kan 

felles av eier.  Men fester 

har også visse rettigheter. 
Det er den som bortfester 
tomten som eier trærne på 
festetomten.  Dermed kan 
det drives vanlig hugst inn til 
hus eller hytte på tomten. 

Likevel en mulighet 
Fester har imidlertid visse 
muligheter når det gjelder 
trær: I tomtefesteloven er 
det bestemt at akkurat for 
trær har fester  noen 
minimumsrettigheter:  
Fester har rett til å kreve at 
trær som hindrer utsikt eller 
ellers er til ulempe i rimelig 
grad blir fjernet. På den 
annen side kan en kreve at 
trær blir stående for 
trivselens skyld. Det er altså 
flere vilkår som må være på 
plass for at minimums-
rettighetene skal kunne 
gjøres gjeldende. Det er også 
slik at dersom skogfaglige 
vurderinger tilsier at trærne 
utgjør en fare, kan de felles.  

mailto:post.vfo@velforbundet.no
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Styreseminar 2015 ved Hurdalsjøen: 

Velforeningen på 
sosiale medier 
Sosiale medier er ikke et mål, men et middel.  Et 
middel til å bedre kommunikasjonen med 
medlemmene og dermed virkeliggjøring av 
foreningens mål.  Facebook kan brukes som 
møteplass og bidra til å skape identitet. Og, 
viktigst, 70% av befolkningen bruker Facebook 
daglig.  

Christine Holmen, styremedlem, brukte mye tid på å overbevise 
resten av styret om nødvendigheten av å være aktiv på Facebook 
og andre sosiale medier.  Hun har ansvaret for Facebook i VFO.  
Og hun får støtte i en rapport som nettopp er lagt fram:  

Forventninger om rask informasjon og meningsutveksling 
Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for 
frivillige organisasjoner, med forventninger om interaktivitet og 
rask respons, viser en ny rapport fra Institutt for 
samfunnsforskning. Premissene for frivillige organisasjoners 
kommunikasjon er i endring.    

Forskjell på ”privatkonto” og ”organisasjonskonto” 

Friheten er stor på Facebook, men man kan forsnakke seg, og det 
er for seint å ”snyte seg når nesa er vekk”.  For foreninger og 
organisasjoner, blir derfor krav til innholdet viktig. 
Det er også viktig for demokratiske foreninger at en ikke lar 
Facebook-stormen overkjøre den styringsordningen foreningen 
har. 
 

 
Skal vi nå ut til velnorge, må sosiale medier inn som en viktig del 
av medlemskommunikasjonen og utveksling av erfaring.  
Budskapet fra Christine Holmen var klart.  Hun hadde god støtte i 
Frivillighet Norge. (Foto: Erik Sennesvik) 

Fakta om 
SoMe 
Sosiale medier preger 
hverdagen til en stadig 
større del av 
befolkningen 
69% av befolkningen bruker 
Facebook daglig 
80% av unge bruker 
Facebook daglig. 
33% bruker Snapchat daglig, 
7 av 10 unge gjør det. 
22% bruker Instragram 
daglig. 
 
Facebook kan brukes som 
møteplass og identitets-
skaper. Det krever mye å 
følge opp, være tilstede og 
redigere. Både positive og 
negative tilbakemeldinger er 
synlig for alle. Kan gå utover 
omdømme om man i affekt 
skriver noe uklokt. Ikke alle 
er på Facebook.  Facebook-
gruppe kan brukes for intern 
kommunikasjon i en 
organisasjon eller i et 
prosjekt. 
Twitter brukes av mange 
politikere. Man må uttrykke 
seg klart og utvetydig på 
max 140 tegn. Alt som sies, 
tas til inntekt for hele 
organisasjonen syn. Skriv 
noe som gjør at folk får lyst 
til å lese artikkelen. 
Instagram funker best på 
telefon. Kan laste opp både 
bilde og film, og bruke tegn 
som Emotions dvs smilefjes 
m.m. Vise bredden i et 
arrangement. Eks  # 
Skillebekk vel. Del de fineste 
øyeblikkene med beboerne 
på Skillebekk. Andre gode 
eks er #Turistforeningen og 
# OpplevOslo. 
Du mister opphavsretten: 
andre kan bruke ditt bilde! 
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Styreseminar 2015 ved Hurdalsjøen: 

Den bærekraftige dalen - Hurdal: 

Økologi, ressursbruk 
og miljøbevaring 
Det var tverrpolitisk enighet i Hurdal kommune 
om å satse på bærekraftig fornying av hele bygda. 
Det gir resultater som befolkningsvekst, 
Økolandsbyen, balansert senterutbygging og ureist 
mat!     
 

Av Ruth Våpenstad 
 

Hurdal, eller «Huddaln» som hurdølene sier, ligger en times 
kjøring fra Oslo, og en halvtime fra Gardermoen. Med store, 
vakre Hurdalsjøen blir det kalt Østlandets perle. Likevel slet 
kommunen med fraflytting.  Vi hadde invitert ordføreren til 
å fortelle om tidenes snuoperasjon. 
Skolestrid - bygdestrid 
Det første ordfører Runar Bålsrud gjorde var å billegge 
striden om mange grendeskoler, og få til enighet om en 
felles ny skole i bygda, ferdigstilt i 2013. Så klarte han det 
kunststykket å få alle politiske partier med på en plan for 
hele bygda, også hvor sentrum skal ligge. Venstrepolitikeren 
fortalte på VFO`s styreseminar at han har sett mange skrekk-  
 

 
Ordfører Runar Bålsrud sa ja takk til å komme å fortelle styret i 
VFO om en spennende snuoperasjon for en kommune som 
representerer et vekstområde.  (Foto: Erik Sennesvik) 

eksempler på stygge, 
uplanlagte kommune-
senter. Derfor sier han nei 
til kjøpesenter i Hurdal, og 
nei til de som bare vil ha 
lagerplass, uten arbeids-
plasser. 
Økolandsbyen 
Planene om økolandsbyen 
har tiltrukket seg 
motiverte og ressursterke 
folk fra bl.a. Oslo, 
Lillestrøm, Danmark og 
Tyskland. Det skal bli 3 
boligtun med over 175 
boenheter der. Målet er et 
landsbyliv med sosiale, 
kulturelle og bærekraftige 
kvaliteter. Et sted med 
plass til livet.   
Hyttebygging 
Et område er regulert til 
hytter, også de skal bygges 
som aktivhus. Aktivhus er 
naturlige, pustende 
heltrehus som er selv-
forsynt med energi. 
Det arbeides med en 
kollektiv reiseordning til 
og fra Oslo i helgene. 
Landsbykassen 
Alle kan bestille ferske 
økologiske grønnsaker fra 
Hurdal på nett, og hente 
dem i landsbyen hver 
torsdag. Ordningen heter 
Landsbykassen. 
Bakeri 
I ”Fremtidssmia” er 
vedfyrt bakerovn innviet. 
Der skal du finne Kjøkken-
hagen gårdsbutikk og 
Landsbykafe. Når man 
sitter og spiser brødet og 
kan se ut på kornåkeren 
og bakeriet, da er maten 
ikke kortreist, men ureist. 
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Transport og 
kollektivtransport 
I Økolandsbyen planlegges 
bilkollektiv og strømuttak 
for el-biler i utkanten av 
hvert tun.  Fra Hurdal skal 
det gå timesavganger med 
buss til jernbanestasjonen 
på Eidsvoll Verk.  Dermed 
kommer en til Oslo 
sentrum på under 3 
kvarter. 
Arbeid 
Skogen har vært, og er 
fortsatt en viktig ressurs i 
Hurdal, selv om Hurdal 
Glassverk er nedlagt, og 
skogbruket ikke er som 

før. Målet er å skape flest 
mulig arbeidsplasser i og 
rundt nærmiljøet, som 
landbruk, videreforedling, 
grønn turisme, grønn 
omsorg, kunst og kultur, 
forskning m. m. 
Stolthet 
En eldre sindig Senter-
partipolitiker sa det slik: 
«Først forsto jeg ikke 
ordet bærekraft. Men nå 
forstår jeg at det er 
akkurat det vi bønder har 
gjort i alle år: Å levere 
gården fra seg i bedre 
forfatning enn da vi 
overtok.» Det må være 

målet for politikerne i 
hvilken som helst 
kommune. 
Man skal være stolt over 
bygda si! 
Ikke uten kritiske røster 
Selvsagt har dette ikke 
vært gjennomført uten 
kritiske synspunkter, men 
flertallet har sluttet opp 
om en progressiv endring 
for et område som lett 
kunne bli forbikjørt. 
 
Les mer: 
www.Hurdalecovillage.no 
http://www.sustainableval
ley.no/  

 

VM Spark Utfor Hurdal 13. februar 2016 

 

 
Og, om du ikke har fått det med deg, det er i Hurdal det arrangeres Spark Utfor for 6. gang 13. februar 
2016.  (Foto: Erik Sennesvik) 
 

http://www.hurdalecovillage.no/
http://www.sustainablevalley.no/
http://www.sustainablevalley.no/
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Styreseminar 2015 ved Hurdalsjøen: 

Finurlige skatte- og avgiftsregler: 

Skaper hodebry for 
velforeninger 
Velforening som næringsvirksomhet, avgiftsplikt, 
men ikke skatteplikt, grense for godtgjøring til 
styret.  Veloppgaver som ikke er velarbeid.  Dette 
året har Vellenes Fellesorganisasjon fått mange 
henvendelser fra medlemmer som er frustrert 
over skattemyndighetenes ulike vurderinger. 
Vellenes Fellesorganisasjon vil derfor i ulike kanaler arbeide for å 
få en felles fastlegging av hva som er velarbeid og frivillig arbeid, 
både i forhold til skattekontorene, departement og politikere. 

Komplisert 
Det er vanskelig å finne en klar og entydig definisjon på «frivillige 
foreninger» og «på frivillig arbeid». Statlige dokumenter, og de 
fleste kommuner forteller om betydningen av frivillighet, uten å 
beskrive dette nærmere eller avgrense det til andre typer 
virksomhet.  Skatte- og avgiftslovgivningen gjør imidlertid slike 
avgrensninger, men da med ulik virkning på ulike felter for 
frivillighetssektoren. 

Vedtekter er viktige 
Det synes som at begrepene ”frivillig innsats” i flere 
sammenhenger er noe annet enn ”frivillige foreninger og lag”.  
Selvsagt er det slik at frivillig innsats ikke bare skjer i organiserte 
enheter, men det blir også usikkerhet om arbeidet i frivillige 
foreninger og lag egentlig er å anse som frivillig arbeid. 
Det legges i lovverket også avgjørende vekt på om virksomheten 
er for å virkeliggjøre målet, eller bare gjøres for å finansiere 
virksomheten for å nå målet.  Slik finansiering kan bli 
skattepliktig. Dermed blir oppgavene slik de er formulert i 
vedtektene viktig. 

Vellenes Fellesorganisasjon vil veilede 
Definering av formål og bestemmelser om håndtering av 
foreningens verdier og overskudd, er sentralt innen flere av 
områdene. Mye tyder på at foreningens vedtekter blir avgjørende 
i forhold til skattemessige- og avgiftsmessige forhold 

Velforeninger ikke allmennyttige nok? 
De ulike bestemmelsene har ulik betydning av begrepet 
”allmennyttige oppgaver”.  Skattelov og merverdiavgiftsloven har 
således ulik fortolkning. Skatteloven nevner eksplisitt 
”velforeninger” som allmennyttige foreninger, mens de samme 
foreningene er næringsvirksomhet  i relasjon til 
merverdiavgiftslovens grenser for registreringsplikt. 
 

 
(foto: Erik Sennesvik) 
 

Lover og regler 
Følgende lover og 
forskrifter har vært 
vurdert i forhold til 
velarbeid: 
 

 frivillighets-
registerloven 

 merverdiavgifts-
loven og håndbok 
for merverdiavgift 
skatteloven med 
fritaksregler 

 forskrift om 
refusjon av mva til 
frivillige foreninger 

 samvirkeloven 

 vegloven 

 arbeidsmiljøloven 
 
For alle lovene foreligger det 
forskrifter og retnings-
givende fortolkninger og 
presiseringer. I tillegg 
kommer en del retts-
avgørelser.  Det er et 
gjennomgående problem at 
lover og regler ikke er laget 
for frivillig arbeid. 
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Type  Beskrivelse Lovregulering 

Dugnader og arrangementer – ad 

hoc 

Noen kommer sammen for å utføre en 

oppgave, ikke fast styre 

Dugnader som arrangeres av en 

forening inngår imidlertid i 

foreningens virksomhet 

Ingen lovregulering, faller utenfor alle 

bestemmelser. 

Arrangeres dugnaden av en forening, 

faller den innenfor bestemmelsene for 

foreningen 

Velforening, frivillig medlemskap Geografisk avgrenset område. 

Virksomhet i samsvar med formålet og 

ingen tilbakeføring av økonomi eller 
tjenester  

Kan falle inn under de fleste 

bestemmelser som er nevnt på side 7 

Velforening, obligatorisk 

medlemskap 

Obligatorisk medlemskap kan være 
begrunnet i pålegg fra kommunen, men 

kan også representere et sameie. 

Virksomhet i samsvar med formålet og 

ingen tilbakeføring av økonomi eller 
tjenester 

Kan falle inn under de fleste 
bestemmelser som er nevnt på side 7 

Huseierforening, sameie Selveide boliger, ideell andel av 
fellesområder 

Egne vedtekter med utgangspunkt i 
sameieloven. Ikke frivillig forening, 

men kan være frivillig innsats 

Seksjonssameie Felles ansvar for det samlete 

seksjonssameiet. 

Selveier av egen andel (bolig) 

Egne vedtekter med utgangspunkt i lov 

om seksjonssameie. Ikke frivillig 

virksomhet i relasjon til 

frivillighetsregister, skatte- og 

avgiftslovgivningen 

Boligsameie Felles ansvar for fellesarealer.  Selveier 
av egen andel (bolig) 

Egne vedtekter med utgangspunkt i lov 
om seksjonssameie. Ikke frivillig 

virksomhet i relasjon til 

frivillighetsregister, skatte- og 

avgiftslovgivningen 

Samvirkeforeninger 
En sammenslutning som har til 

hovedformål å fremme medlemmenes 
økonomiske interesser gjennom 

deltakelse i virksomheten som kjøpere 

eller tilbydere av varer eller tjenester. 

Virksomhetens avkastning, bortsett fra 
en normal forrentning av innskutt 

kapital, blir enten 

stående i virksomheten eller fordelt 

blant medlemmene på grunnlag av 
deres andel i omsetningen. 

 

Reguleres av lov om samvirke.  Ikke 

frivillig virksomhet i relasjon til 

frivillighetsregister, skatte- og 

avgiftslovgivningen 

Veilag 
Interessenter med bruksrett til privat 

vei.  Veglaget kan for den daglige 

driften velge et styre med et eller flere 

medlemmer til å behandle saker for 
veilaget, og kan også vedta vedtekter 

for laget. 

Styring og myndighet i samsvar med 

vegloven.   

  
 

Ulik organisasjonsform er ikke ekskluderende i forhold til medlemskap i Vellenes 
Fellesorganisasjon.  ”Velforeninger og nærmiljøforeninger” er godt dekkende for 
foreningstypene over, men rettigheter og virkninger av lov- og regelverk kan være forskjellig. 
Det tas forbehold om at beskrivelsene er generelle og at foreninger kan ha et blandet formål. 



 9 

Styreseminar 2015 ved 
Hurdalsjøen: 
 

Tankekorn fra 

styreseminaret 
 
 

 
 

Av Runa Helmersen, styremedlem 

 

 
 

Under mottoet Trivsel og medvirkning i 
nærmiljøet arbeider styret med mange 
saker som er viktige for velbevegelsen, og 
denne gangen skulle vi få god tid til både å 
fordype oss i viktige enkeltsaker og bli litt 
bedre kjent med hverandre. Det siste er 
det ikke mye tid til på de vanlige 
styremøtene på sein ettermiddag – som 
ledes effektivt og profesjonelt av vår 
arbeidsomme styreleder Erik i et utmerket 
samarbeid med den minst like 
arbeidsomme og dyktige sekretariatsleder 
Eivind. Styret er svært fornøyd med deres 
innsats. Samtidig trengs det faglig støtte og 
kompetanse i en del saker der det hadde 
vært nyttig for VFO med mer 
innspill/samarbeid fra enkeltmedlemmer. 
En mulig måte å gjøre dette på, er å 
kontakte medlemmer med aktuell 
kompetanse og be om innspill for eksempel 
til høringsuttalelser. 
 

Under tittelen: Er velarbeid frivillig arbeid? 
redegjorde Erik for begrepet frivillighet og 
hvordan velarbeid sees på fra ulike 
offentlige ståsteder, både økonomisk og 

juridisk. Situasjonen er i dag svært uklar 
når det gjelder skatt og moms, og i lys av 
ulik fortolkning av regelverket, bør vellenes 
status klargjøres. Vi konkluderte med at vi 
trenger et veiledningsdokument for 
velforeningene angående 
vedtekter/formål, allmennytte og 
lovgivning samt skatt og juridiske forhold, 
og at vi må drive lobbyvirksomhet overfor 
Frivillighet Norge, politikere og 
myndigheter for å tydeliggjøre vellenes 
plass i samfunnet. 
 

VFO vokser jevnt og trutt i medlemstall, og 
vi vil nå lage en medlemsundersøkelse for å 
se hva medlemmene ønsker av VFO. Styret 
mener paraplyorganisasjonen for 
velforeninger igjen bør tildeles offentlig 
tilskudd på lik linje med andre. Vi bør vise 
at vi er en seriøs aktør i den pågående 
kommunereformprosessen, samt at vi er 
engasjert internasjonalt.  
 
På den internasjonale arenaen har Harald 
Koht ledet et prosjekt i Romania som 
handlet om utvikling av lokaldemokrati 
andre steder i Europa. Eivind orienterte om 
samarbeidet innen organisasjonen ”Hela 
Norden Skal Leva” der man bl.a. skal se på 
en kartlegging og sammenligning av 
lokaldemokrati og lokal service i de 
nordiske landene.  
   
Ellers var integrering og bosetting en sak 
som gav en engasjert debatt på 
styreseminaret. Alle er enige om at de 
lokale velforeningene kan spille en viktig 
rolle i å hjelpe flyktninger og andre 
nyankomne til vårt land med å finne seg til 
rette. VFO tar ikke stilling til innvandrings- 
og asylpolitikk, men vi ønsker å stimulere 
våre medlemsvel til å bidra til god integ-
rering. VFO kan gi råd som er forankret i 
gode eksempler og erfaringer. Dessverre 
finnes det lite veiledning, så vi møter en 
utfordring her. Derfor vil vi ta kontakt med 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om 
veileder i bosetting av flyktninger. 
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Velforeningene i Sandnes samles i 
Vellenes Fellesorganissjon 

Lekeplasskurs i 
Sandnes 
Sandnes kommune har inngått 
samarbeidsavtale med VFO for sine 
velforeninger. 
Det var 20 ivrige deltagere fra ulike vel-
foreninger ved lekeplasskurset i Sandnes 13. 
oktober. Foreleser var Ole-Christian Wiig fra 
Lekeplassinspektøren as. Han ga en grei 
oversikt over lover og regler med hovedvekt på 
vedlikehold, og dessuten mange gode råd 
knyttet til interessante eksempler.  
 

 
(Foto:Eivind Bødtker) 
 
Velarbeid 
Til slutt orienterte Eivind Bødtker fra Vellenes 
Fellesorganisasjon om velarbeid generelt, 
forsikringer og MVA-kompensasjon. Det 
praktiske opplegget hadde Anna K. Svihus fra 
Sandnes kommune. Seminaret var ett av 
resultatene av at Sandnes kommune har 
inngått en avtale med Vellenes Felles-
organisasjon om kollektiv innmelding av alle 
registrerte vel i Sandnes kommune.  
Besøk i din kommune? 
Dette er en type avtale og en type kurs som 
kan gjentas i andre kommuner. Ta kontakt med 
Vellenes Fellesorganisasjon om det er av 
interesse for ditt vel. 
 
 

Vi samler 

velforeningene i 

Norge 

 
 

Trivsel og medvirkning i 

nærmiljøet 

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 
www.facebook.com/Vellenes 

Fellesorganisasjon   
 

Vellenes 
Fellesorganisasjon 

 

 
Paraplyorganisasjon for velforeninger i 

Norge 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

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

995 499 886 

 

post.vfo@velforbundet.no  

48090686 

 

 

http://www.velnett.no/
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Integrering og 
bosetting 

Har ditt vel 
gode 
eksempler? 
Det skrives og snakkes 
mye i det offentlige rom 
om asylsøkere og 
innvandrere.  
Mesteparten av diskusjonen 
gjelder politikk, statlige og 
kommunale tiltak og 
kostnader. Det er vel og bra, 
men integrering skjer der vi 
bor, i bomiljøene. Det er 
beboeren som tar i mot de 
nyinnflyttede, best mulig og 
på en menneskevennlig 
måte. At det er utfordrende 
for et lokalmiljø er klart. VFO 
tar ikke stilling til asylpolitikk 
og innvandring, men vil 
poengtere behovet for 
empati med folk i en 
vanskelig situasjon. Vellene 
er første linje i lokal-
demokratiet også på dette 
feltet, og mange vel har 
erfaringer på området.. 
Integrering krever kunnskap,        
gode holdninger og 
medmenneskelighet 
Praktiske tips om enkle 
tiltak 
Det er nyttig å utveksle 
erfaringer og gode 
eksempler på hvordan 
utfordringene kan løses.  
 

Skriv til oss om gode 
eksempler på lokale tiltak 
som kan bidra til gode 
relasjoner, og på sikt til 
integrering i det norske 
samfunnet.  VFO vil følge 
opp saken. 
 

Viktig med medvirkning: 

Vil danne Nordsia Vel 
Ringerike Blad forteller om utålmodighet i nordre del av 
Hønefoss.  Initiativtaker Jens E. Fjeld mener det er viktig å få på 
plass en velforening på nordsiden av Hønefoss bru. 
– Byutviklingen vil skje på kryss og tvers her de neste årene. 
Politikerne må ta høyde for å snakke med velet, sa Fjeld under 
første møte mandag kveld. 
Tilstedeværende politiker og kommuneansatt bekreftet at 
velforeninger har innflytelse. 
– En velforening er en god idé. Velforeninger blir kalt inn når det 
skjer noe i deres nærmiljø, men det er ingen 
interesseorganisasjoner i Hønefoss, sa lokalpolitiker med adresse 
«Nordsia», Karl Petter Endrerud. 
– Det er allerede laget en facebookgruppe som heter Nordsia vel. 
Interesserte kan også ta kontakt med meg, opplyste Jens E. Fjeld. 
Sindre Nørgaard har hus i Ullerålsgata: 
– En velforening er viktig for nærdemokratiet. Velforeninger kan 
påvirke, fastslo Nørgaard. 
 

Tid for tynning og rydding: 

Skogskjøtsel i velområdet 
Trær står i veien for sol og utsikt, men de står også i veien for 
ras, vær og vindtrekk.  Det må omtanke og planlegging til for å 
få et godt resultat.  Temaet vil vi komme tilbake til seinere. 
I Bærum har kommunen utgitt en veiledning.  Du finner den som 
filvedlegg på: 
http://bergerogrykkinnvel.velnettbeta.no/innhold/bilder/bilde/a
de41e4453114c129e86d2920628f81f/Vi-gror-ned.aspx  
 

 
(Foto: Erik Sennesvik) 

 

http://bergerogrykkinnvel.velnettbeta.no/innhold/bilder/bilde/ade41e4453114c129e86d2920628f81f/Vi-gror-ned.aspx
http://bergerogrykkinnvel.velnettbeta.no/innhold/bilder/bilde/ade41e4453114c129e86d2920628f81f/Vi-gror-ned.aspx
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2015 - 2016 
Verv Navn Fra 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund 

Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund 

Kasserer Steinar Fjærvoll Asker Velforbund 

Styremedlem Christine Holmen Skillebekk vel, Oslo 

Styremedlem Runa Helmersen Slottet vel, Nordre Frogn 

Styremedlem Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel, Oslo, Kontaktutv. for velfor. i Oslo 

Varamedlem Ruth Våpenstad Persaunet velforening, Trondheim 

Varamedlem Odd Einar Dørum Hoffsbyen vel, Oslo 

Varamedlem Geir Sture Iversen Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy 

Varamedlem Solveig Hansen 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 

 
  

Rottene kommer! 

Persaunet Velforening er 
forberedt 
Høsten er tiden da rotter prøver å komme seg innomhus. 
Persaunet velforening tilbyr avtale med et skadedyrfirma 
for medlemmer. 
 

Av Ruth Våpenstad 
 

Det er ikke mer rotter på Persaunet i Trondheim enn andre 
steder i byer. Men rotter kan gjemme seg i rør og kloakknett. De 
kan komme inn i hus via rør og kabelføringer, baksiden av 
ytterkledninger, eller andre sprekker større enn 12 mm. 
Vanligvis opererer rottene om natta, men etter kraftig regnvær 
kan de observeres også på dagtid. Hage med komposthauger 
som gjærer kan være et lunt bosted om vinteren for rotter, 
særlig i hager der de har tilgang til nedfallsepler hele vinteren. 
Råd til medlemmene 
Persaunet velforening har hatt informasjonsmøte med følgende 
råd: 

 Plukk opp all frukt som har falt av trærne. 

 Ta opp hundebærsj. 

 Ha fuglematbeholdere som er slik at maten ikke detter ned 
på bakken. 

 Rydd opp rundt huset. 

 Fjern lagringsplasser for rotter, som åpne komposthauger. 

 Unngå matsøl rundt søppeldunker. (Bestill flere, eller store 
nok søppelcontainere). 

 Rotter kan klatre, legg evt. stein oppå lokket til 
søppeldunkene. 

 Gift fra seriøse skadedyrfirma må være med barnesikrede 
bokser. 

 Matrester og fett skal i 
søppel, ikke tømmes i 
WC/avløpsrør. 

 Lukk kjellervindu og sett 
solid netting i 
lufteventiler. 

 
På vår- og høstprogram som 
legges i postkassene, 
informerer Persaunet 
velforening om avtalen med 
skadedyrfirma, som vår 
kasserer administrerer. Hver 
vår og høst setter vi også 
opp containere for hage-
avfall, for betalende 
medlemmer. 
 
 
 

 

Vellenes 
Fellesorganisasjon 

 LANDSMØTE 
2016 

12. mars  

  

 


