Asker, 31.03.2020

Innspill til Utvalg for medborgerskap
Asker Velforbund, som representerer det meste av velbevegelsen i Asker, med bred
representasjon også i de nye delene av kommunen, har under hele prosessen med «bygging av
den nye kommunen», blitt forsikret om at velforeningene fortsatt skal være en viktig del av
kommunens lokaldemokrati. Nå registrerer vi at kommunestyret har fjernet et punkt om at lokale
velforeninger skal være representert i de nye lokalsamfunnsutvalgene. Det ser ut til at det er
Utvalg for medborgerskap som først fjernet dette fra rådmannens forslag.
Vi reagerte negativt på innstillingen fra P1-utvalget, som vi mente ville føre til at naturlige
velforeningsoppgaver var foreslått overtatt av lokalsamfunnsutvalg, som skulle disponere
kommunale budsjettmidler og ha møtegodtgjørelse. Denne mente vi ville fjerne noe av
grunnlaget for å drive frivillige velforeninger.

I møter med Fellesnemnda og ved andre anledninger ble vi likevel forsikret om at dette ikke ville
skje. Nå ser vi at det er blitt slik vi fryktet. Representasjonen fra lokale velforeninger er fjernet
og representasjonen fra lokale velforeninger samt øvrige lag og foreninger til sammen, er
redusert fra to i rådmannens forslag til vedtak, til kun én i vedtaket fra utvalget for
medborgerskap og kommunestyret.
Asker Velforbund er fundamentalt bekymret for at statlige og kommunale støtteordninger som er
ment å bidra til bedre lokaldemokrati og frivillighet, svært lett kan underminere Norges eldste og
mest utbredte lokaldemokratiske og frivillige organisasjon, de lokale velforeninger.
Vi registrerer at de medlemsfinansierte velforeningene allerede i dag er svært sårbare. Dels er
man avhengige av at lokalbefolkningen ser behovet for og er villige til å betale kontingent til en
forening, og dels trenger man egnede frivillige til å påta seg dette ideelle arbeidet for
lokalsamfunnet.
Dersom det i lokalsamfunnet allerede er og eventuelt opprettes organisasjoner med lignende
formål og med personer i lønnet stilling og nødvendige fasiliteter for å utføre oppgavene de
pålegges, er det nokså åpenbart at det vil være meget utfordrende på sikt å drive eller skape en
lokal velforening. Samtidig føler vi fortsatt at det ikke tvil om at kommunen trenger og ønsker
levedyktige velforeninger. Vi registrerer blant annet stadig i lokalpressen at lokale velforeninger
reagerer på forskjellige ting som skjer i lokalmiljøet.
I Asker kommune har vi i en årrekke hatt offentlig finansierte
frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler (sentraler). I de statlige retningslinjer for disse står det at
de «skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig
virksomhet.» Det fremgår videre at «Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for
mennesker, foreninger/lag og det offentlige» og at «Sentralen skal samarbeide med lokale
frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.»
I Heggedal har vi et eksempel på at nærmiljøsentralen i praksis har overtatt virksomheten til
Heggedal Vel da foreningen ikke klarte å etablere nytt styre for noen år siden. I stedet for bare å
videreføre navnet Heggedal Vel begrenset til et ansvar for to velveier, burde vel
nærmiljøsentralen her ha bidratt aktivt til reetablering av velforeningen. Dette er eksempel på
hva vi frykter kan skje flere steder gjennom lokalsamfunnsutvalg uten klar forankring i
velbevegelsen. At kommunen så ytterligere bidrar ved å velge Heggedal som teststed for
lokalsamfunnsutvalg, gjør ikke undermineringen av velforeningsinstituttet mindre.
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Asker Velforbund uttrykker i dette innspillet til Utvalg for medborgerskap sin skepsis til
lokalsamfunnsutvalgene som nå får en prøveperiode på to år. Vår generelle ambisjon er å
forbedre velforeningenes arbeidsbetingelser i den nye kommunen. Dette mener vi snarere bør
skje ved at vellene kanskje kan stimuleres bedre og tildeles nye oppgaver enn at nye utvalg
opprettes helt uten formell tilknytning til velbevegelsen. Dette ønsker vi en konstruktiv dialog
med Utvalg for medborgerskap om.
For styret i Asker Velforbund
Karl Jørgen Gurandsrud
Styreleder
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