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Nytt om velarbeid i Norge 

Vellenes Fellesorganisasjon  
 

Styreseminar 2016: 

Velforeningene = 
lokal medvirkning 
og påvirkning 
Andre er på banen og mener de arbeider 
for lokaldemokrati og medvirkning ikke 
minst i kommunereformens navn.  Men er 
det lokal medvirkning? 
Ofte har dette arbeidet partipolitiske 
undertoner og skjuler politiske mot-
setninger.  Velforeningen er imidlertid den 
partinøytrale plattformen for lokal 
medvirkning, tilhørighet og trivsel der folk 
bor. 
Styreseminar 
Styret møttes i midten av oktober til to 
dagers arbeid for utvikling av velarbeid og 
Vellenes Fellesorganisasjon sin plass i dette 
arbeidet.  På dagsorden sto blant annet 
velarbeid som frivillig arbeid , hvordan kan 
vi bli bedre i å støtte det lokale arbeidet, 
myndighetenes syn på velarbeid. 
Tid til refleksjon 
Styremøtene i VFO gjennomføres 
ettermiddag/kveld på fredager for å unngå 
for stor belastning i forhold til arbeidstid.  
Todagers seminar gir derfor arbeidsro til 
grundigere behandling av viktige saker. 
Økonomi 
Ikke unaturlig var økonomi et av temaene.  
Fremdeles er vellenes paraplyorganisasjon 
blant de få som ikke mottar driftsstøtte. 
Les mer i neste utgave av Velposten 

 

Avviklingen av 
VELforbundet 
sluttført 
Lørdag 5. november ble en 
merkedag for velbevegelsen i 
Norge:  Alle velforeninger er igjen 
samlet i en hovedorganisasjon 
Avviklingsstyret i VELforbundet la fram sin 
sluttrapport.  Fra 1. januar koordineres alle 
ressurser gjennom Vellenes 
Fellesorganisasjon.  Eivind Bødtker 
fortsetter som administrativ leder, Irene 
Broholt som organisasjonssekretær og Erik 
Sennesvik som arbeidende leder i VFO.  
 

Postadressen er: 
Vellenes Fellesorganisasjon   
Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo 
post.vfo@velforbundet.no   
 

 
 

Leder i avviklingsstyret, Sigvard Laurendz 

takkes for vel utført arbeid av leder i Vellenes 

Fellesorganisasjon, Erik Sennesvik.. 
 

mailto:post.vfo@velforbundet.no
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Lederens hjørne 
 

Velarbeid er 
grasrotarbeid 
 

Interessen for velarbeid og innsats i eget 
nærmiljø er økende. Det viser under-
søkelsen som Frivillighet Norge har 
gjennomført. 
 

Samtidig viser spørreundersøkelsen blant 
velforeninger i Norge, gjennomført av prof. 
Harald Koht ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, store variasjoner i hvilke 
oppgaver som utføres lokalt. 
 

Dette er velbevegelsen i et nøtteskall. 
 

Velarbeid er ikke styrt fra sentralleddet, 
men formes ut fra det som lokalt er viktig. 
De er ”minikommunestyre” for sitt område 
og kan sikre gode løsninger i et samarbeid 
med kommunen. 
 

Men akkurat her er forskjellene rundt om i 
landet urovekkende.  Kohts undersøkelse 
viser at kontakten med kommunens 
politikere og administrasjon varierer mye 
og er svekket de seinere årene.  Dette kan 
ha flere årsaker. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon vil gå dypere i 
dette.  Vi tror nemlig at kommunen trenger 
aktive velforeninger! 
 
Hilsen Erik Sennesvik 
 

 
 

Har hun glemt løftene fra 
Frivillighetskonferansen 2016? 

Ingen bedring av 
momskompensasjon 
Under Frivillighetskonferansen i januar 
2016  var det bred politisk enighet om å 
styrke ordningen med kompensasjon av 
merverdiavgift for frivillig arbeid 
Men vi ser ingen resultater av dette i 
budsjettforslaget 2017. 
Frivillighet Norge reagerer 
1,32 milliarder kroner settes av til moms-
kompensasjon. Ifølge Frivillighet Norge sine 
beregninger betyr det at avkortningen av 
momskompensasjonen i 2017 går opp for 
tredje år på rad, altså at organisasjonene 
vil få en mindre andel av sine momsutgifter 
kompensert.  
– Det er over 20 000 frivillige 
organisasjonsledd som mottar moms-
kompensasjon. Dette er en av de 
ordningene som treffer bredest av alle 
statlige overføringer til frivilligheten, sier 
generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i 
Frivillighet Norge.  
Viktig for frivilligheten 
– Det viktigste regjeringen kunne gjort for 
frivilligheten er å gi full kompensasjon til 
frivilligheten. I stedet går andelen moms 
som blir kompensert, ned, sier han. 
 

 
Kulturminister Linda Hofstad Helleland var 

raus på talerstolen under Frivillighets-

konferansen i januar i år.  (Foto: Erik 

Sennesvik) 
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Momskompensasjon 2015 

Samlet 
søknad på 5 
millioner 
Søknad om kompensasjon for 
merverdiavgift ble sendt 
Lotteritilsynet i slutten av august.  
Samlet beløp var på kr 4.966.499,- 
Søknaden omfattet 200 søknader, noe som 
viser at mange lar muligheten for 
kompensasjon gå fra seg.  Vellenes 
Fellesorganisasjon har ingen gebyrer eller 
ekstrakostnader på den enkelte søknad.  Det er 
derfor naturlig å se nærmere på informasjon 
og veiledning i forbindelse med søknad 2016, 
slik at flere kan få sin rettmessige andel av 
tilbakebetalingen fra staten. 
 

 
Dugnader og opprydding i fellesarealer er 

blant de mange aktivitetene som gir grunnlag 

for momskompensasjon.  (Foto: Erik Sennesvik) 
 

Samlet søknad for alle i VFO 
Det var klarert med Lotteristiftelsen at det 
kunne sendes en samlet søknad for VFO og 
Velforbundet.  En del av søknadsbeløpet 
gjelder eiere av velveier.  Her er det uenighet 
mellom Vellenes Fellesorganisasjon og Lotteri-
tilsynet. Det kom inn 1 444 søknader om 
moms-kompensasjon i 2016 til Lotteritilsynet. 
Dette er flere enn i 2015, en økning på 7 %.   
 

Også søknadsbeløpet har økt med 124 
millioner kroner sammenlignet med året før. 
Søknadsbeløpet er denne gang  på 1, 724 
milliarder kroner. Søknadsramma er på 1,293 
milliarder kroner. 
Lotteritilsynet: Vi når ut til målgruppene 
– At vi også i år har en økning i antall søkere og 
søknadsbeløp,  viser at vi når ut til 
målgruppene, sier seniorrådgjevar Bjarne 
Hellem i Lotteritilsynet. 
Utbetaling i desember 
Samlet godkjent søknadsbeløp blir ikke klart 
før alle søknadane er behandlet.  Saksbe-
handlingen blir avsluttet i slutten av november 
og utbetaling skjer i midten av desember. 
 
 

Kontingent 2016 – Er den betalt? 

Vi vil ha alle 
med! 
Samkjøring av medlemsregistrene i 
Vellenes Fellesorganisasjon og 
VELforbundet har gitt oss en del 
utfordringer.  Ikke alle har fått med 
seg at vi nå er 1 organisasjon 
Vi sender i disse dager ut betalings-
påminnelser.  Vi håper på god respons. Vi 
ber også om å få melding om ny leder og 
endring når det gjelder adresse og mail-
adresser.  Dette er viktig for at alle skal få 
en god oppfølging.  Lurer du på noe, send 
melding til: 
 
post.vfo@velforbundet.no 
 
Kommuneavtaler 
Kommuner som har kollektiv avtale for alle 
vel i kommunen, må sende oss 
opplysninger om hvilke vel som er omfattet 
av avtalen.  Dette er nødvendig for at det 
enkelte medlemsvel skal være dekket av de 
kollektive forsikringsordningene (se neste 
side) 

 

mailto:post.vfo@velforbundet.no
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Mye godt arbeid: 

Det frivillige arbeidet i 
Norge tilsvarer nå nesten 
150 000 årsverk 
I Statistisk Sentralbyrås satellittregnskap for 
frivillige organisasjoner som ble offentliggjort 20. 
oktober kommer det frem at omfanget på den 
frivillige innsatsen er større enn noensinne.  

I satellittregnskapet for frivillige organisasjoner kartlegger 
SSB verdiskapningen i frivillig sektor og omfanget både av 
lønnende årsverk og den ulønnende innsatsen. I år beregnes 
den frivillige innsatsen til å utgjøre ca. 150 000 årsverk.  
Uten frivillige, stopper Norge: 
- Frivilligheten tilfører samfunnet enorme verdier. De nesten 
150 000 årsverkene som legges ned av frivillige gjør det 
mulig å skape aktiviteter land og strand rundt innenfor så 
godt som alle samfunnsområder, sier generalsekretær i 
Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.  
Også verdiskapningen i frivillig sektor er skyhøy, selv om 
estimatet for verdien av den frivillige innsatsen er lavere 

enn i fjor fordi SSB har 
endret måten de beregner 
verdien av årsverk i 
frivillig sektor.  
- Satellittregnskapet viser 
at midlene staten 
investerer i frivilligheten 
gir skyhøy avkastning. 
God avkastning 
Statens økonomiske 
bidrag er på 27,5 
milliarder. Samtidig er 
verdiskapingen i frivillig-
heten på 125 milliarder. I 
tillegg kommer alle de 
positive effektene for 
eksempel for folkehelse, 
demokratiet og livs-
kvaliteten vår. Uten 
frivilligheten hadde vi hatt 
et fattigere og kjedeligere 
samfunn, avslutter 
Johnsen. 
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Ingenting gjør seg selv: 

Stråholmen vel, et 
eldorado for 
nevenyttige 
Stråholmen vel gjør en prisverdig innsats med å 
drive skjøtsel på denne naturperlen på Bamble-
kystens. Deler av øya er naturreservat og andre 
deler landskapsvernområde 
 

Tekst: Eivind Bødtker 
 

På Stråholmen har det vært bosetting i nær 400 år, med fiske, 
losvirksomhet og landbruk som de viktigste virksomhetene. Her 
går villsauer ute hele året, og i tillegg til stell av disse drives det 
systematisk rydding:  Ca. 20 ungdommer  har sommerjobb her og 
rydder med fynd og klem. Vellet driver også en molo  og  diverse 
uthusbygninger for å holde stedet i hevd omtrent slik det var før 
Det er et biologisk mangfold uten like på Stråholmen og deilige 

gress-sletter for camping. De 
egner seg for båtfolket som 
skal denne veien. 
Administrasjonsleder Eivind 
Bødtker  var på besøk i 
midten av juli, egentlig for å 
diskutere mva-søknaden  fra  
Stråholmen, som er litt 
komplisert da vellet har 
bidrag fra Fylkesmannen og 
«Utvalgte kulturlandskap». 
Primus motor Torstein Kiil, 
velleder Bjørn Dolva , Jon 
Røstad og  Solrun Dolva tok i 
mot og viste rundt.  Kasserer 
Amund  Haldorsen 
organiserte  besøket på 
beste måte.  Stråholmen er 
vel  verd et besøk.  Vellet 
holder årlige dugnader ved 
og rundt det karakteristiske 
klynge-tunet midt på øya. 
Vellets medlemmer er bl.a. 
etterkommere av de opp-
rinnelige beboerne, men til 
Stråholmen kommer de – 
hver sommer 

. 

 
 Selvfølgelig tilbake hver sommer!
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Klepp kommune ønsker aktive vellag: 

Engasjement fra 
velforeningene betyr 
mye for gode løsninger 
Og kultursjef Ulf Ludvigsens budskap var treffende 
og enkelt: ”Sammen skape trivsel i nærmiljøet – 
Bruk mulighetene”.  Det var oppfordringen foran 
møtet i september 
 

 
Kultursjef Ulf Ludvigsen. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

 
Hvor skal lekeområdet ligge? (Foto: Erik Sennesvik) 

Kultursjefen ville ha større 
engasjement fra lokal-
miljøene og ønsket å styrke 
velforeningenes plass som 
talerør for 
lokalbefolkningen.  
Invitasjon til velarbeid 
Med dette som overskrift 
inviterte Klepp kommune til 
dugnad for gode løsninger 
for nærmiljøene i midten av 
september. Godt over 
halvparten av vel-
foreningene i kommunen 
tok imot invitasjonen på det 
som skulle bli en av de 
varmeste sommerdagene på 
Jæren. 
Mange temaer 
Program for dagen: Leder i 
Vellenes Fellesorganisasjon, 
Erik Sennesvik fortalte om 
den historiske utviklingen i 
velarbeid og de mange 
mulighetene som ligger i 
lokalt engasjement. 
Lite krim, men pass på!   
Erling Sundt fra politiet så på 
kriminalitetsforebygging i 
kommunen og velområdene.  
Han var opptatt av å ta vare 
på hverandre, fange opp når 
ungdom viste tegn til å falle 
utenfor.  Forebyggende 
arbeid og omtanke er viktig i 
lokalmiljøene. 
Lekeområder 
Frank Bjørnø, kommunal-
teknisk sjef,  ønsket gode 
råd når det gjelder friarealer 
og lekeområder for barn og 
unge i kommunen.  Han 
pekte på at fysisk aktivitet 
ikke lenger burde knyttes til 
lekeapparater, men til om-
råder der barn kunne være 
aktiv og trygge. Flere av 
prosjektene han la fram 
inviterte til nye løsninger. 
Etter år med etterslep 
ønsket Klepp kommune å ta 
nye grep. 
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Utvikling av nye lekeplasser – 
hvor og hvordan? 
Dette var tema for gruppearbeid under møtet i 
Klepp kommune.  Kommunalteknisk sjef ønsket 
gode råd, og fikk mange synspunkter i løpet av 
kveldsmøtet. 
   

 
Møtedeltakerne ble engasjert som rådgivere for kommunen.  
Det satte de pris på. Så blir det opp til politikerne å premiere 
god innsats. 
 

 
Frank Bjørnø, kommunalteknisk sjef minnet om at barns 
behov endrer seg.  Det er ikke nok med en huske og en 
sandkasse.  Aktivitet og opplevelser bør være målet for nye 
lekeområder. 
 

Jubel i Oslo 
Oslo Velforbund får 
tilskudd fra kommunen 

Oslo Velforbund har tidligere 
ikke mottatt noen offentlig 
støtte. Dette har vært et 
problem i flere år. Men nå er 
det endelig vedtatt at vi får 
kr. 50000,- i driftsstøtte, noe 
som vil gjøre Oslo Velfor-
bund i stand til å tjene 
velforeningene i  området på 
en bedre måte. 

Velforeninger 
øker fokuset på 
brannsikkerhet 
Stadig flere velforeninger 
i Bergen tar kontakt med 
brannvesenet for å inngå 
samarbeid om brann-
sikkerhet. – Utrolig 
positivt, mener 
brannvesenet. 

Det er viktig at beboerne blir 
oppmerksomme på det 
brannforebyggende 
arbeidet, som tilkomst og 
ryddighet, og har fokus på 
brann i sitt eget område. Det 
hjelper oss veldig, sier Leif 
Linde, avdelingsleder ved 
operativ avdeling i Bergen 
brannvesen til NRK 
Hordaland. 

Ønsker å sove trygt 

Lille Øvregaten Vel har rundt 
40 medlemmer og et styre 
på åtte-ni personer som har 
satt seg noen klare mål. 
Velforeningen har nedsatt 
sin egen branngruppe og 
vært i møte med 
brannvesenet med innspill til 
brannplanen. Sydnes og 
Nøstet Vel skal ha gjort det 
samme, etter hva NRK 
erfarer. 
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Hele Norge skal kartlegges: 
 

Kartlegging og 
verdsetting av 
friluftslivområder  
Flere friluftslivsaktiviteter krever store, 
sammenhengende naturområder. Samtidig 
trenger friluftslivet store og små til-
rettelagte naturområder og ferdselsårer 
som parker, lekeområder og turveier i og 
ved byer og tettsteder  
Kartlegging av disse områdene foregår nå - rundt om i 
kommunene.  Det er viktig at din velforening sjekker hvordan 
denne kartleggingen foregår i din kommune.  Les mer på 
http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-
friluftslivsomrader/ og 
http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-
friluftslivsomrader/  
 

Hva er viktig for ditt vel? 
Er områdene ditt vel verdsetter med i kommunens planlegging? 
Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for at friluftslivets arealbehov 
skal være en forutsigbar og tydelig faktor i all samfunns- og 
arealplanlegging. Det blir lettere for alle å se hvilke områder som 
har spesiell verdi for folk flest. 
 

 
 

Kartlegging 
pågår nå 
Det har i mange år 
manglet et tilstrekkelig 
og enhetlig 
kunnskapsgrunnlag som 
synliggjør verdien av ulike 
friluftslivsområder, noe 
som har resultert i at 
viktige fri- luftsområder 
er bygget ned.  
Regjeringen startet derfor i 
2014 opp et femårig prosjekt 
med mål om at alle 
kommuner har kartlagt og 
verdsatt sine friluftslivs-
områder innen 2018.  

Klargjøring av begreper 
-  Friluftsliv? 
Følgende definisjon er lagt til 
grunn for det offentlige 
arbeidet med friluftsliv siden 
tidlig på 70-tallet: 
Friluftsliv er opphold og 
fysisk aktivitet i friluft i 
fritiden med sikte på 
miljøforandringer og 
naturopplevelse. 
I lov om friluftslivet blir 
følgende aspekter ved 
friluftslivet vektlagt: 
Formålet med denne loven 
er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre 
allmennhetens rett til 
ferdsel, opphold m.v. i 
naturen, slik at muligheten 
til å utøve friluftsliv som en 
helse-fremmende, trivsels-
skapende og miljø- 
vennlig fritidsaktivitet 
bevares og fremmes. 

Opplevelsene og området 
Disse definisjonene 
omhandler ikke bare selve 
aktiviteten som utøves, men 
også hvilke omgivelser 
aktivitetene foregår i, hvilke 
opplevelser friluftslivut-

http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-friluftslivsomrader/
http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-friluftslivsomrader/
http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-friluftslivsomrader/
http://www.miljokommune.no/Nyheter/Verdikartlegging-av-friluftslivsomrader/
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øverne har, og hvilke 
effekter aktiviteten har både 
for utøverne og for 
områdene de bruker. Det må 
understrekes at for 
friluftslivsutøverne 
er opplevelsen det sentrale. 
Opplevelsen er en 
kombinasjon av aktiviteten 
som utøves, de fysiske 
omgivelsene og forholdet til 
andre utøvere. For å 
forstå hvilken funksjon og 
verdi et friluftslivsområde 
har, er det altså nødvendig å 
kjenne til mer enn hvilke 
aktiviteter som utøves i 
området. 
 

 
 
Det er også viktig å være 
oppmerksom på den 
rammen opplevelsen foregår 
innenfor. De inntrykk 
friluftslivsutøverne får fra 
aktiviteten og det sosiale 
og fysiske miljøet, vil bli 
forstått og bedømt ut fra 
personlige erfaringer, sosiale 
normer og kulturelle 
tradisjoner. 
Selv om friluftsliv er mer enn 
aktiviteter, er disse en 
sentral del av opplevelsen. 
Vi har her tatt med noen 
avgrensinger når det gjelder 
hvilke aktiviteter som kan 
vurderes på lik linje med 
friluftslivsaktiviteter: 
 
Fra: ”Kartlegging og 
verdsetting av 
friluftslivsområder | M98-
2013” 
 

Enklere veldrift med 
StyreWeb.  
Hold kontaktinformasjonen 
oppdatert i StyreWeb. 
For å sikre at velforeningen mottar relevant 
informasjon fra Vellenes Fellesorganisasjon er det 
viktig at dere holder kontaktinformasjon og 
styreoversikt oppdatert.  
Alle velforeninger tilknyttet VFO fikk ved inngangen til 2016 
tilgang til StyreWeb.com. Dette er en nettbasert 
driftsløsning tilpasset behovene i en velforening. Mange 
velforeninger er allerede godt i gang og har valgt å ta i bruk 
de ulike mulighetene som ligger i løsningen.  
VFO benytter også StyreWeb sentralt, og når dere 
oppdaterer opplysninger om vellet eller styret vil dette 
automatisk være oppdatert i vårt sentrale register. Vi 
benytter denne informasjonen i vår kontakt med 
velforeningene, og det er derfor viktig at dere holder denne 
informasjonen oppdatert.  
 

 
 
På startsiden finner du nyttige tips.  
Hvordan oppdatere?  
- Styreoversikten: Meny «Administrasjon – 
Brukere» 
- Kontaktinformasjon om vellet: Meny 
«Administrasjon – Sentral informasjon» 
 
Om dere mangler tilgang eller har spørsmål knyttet til 
StyreWeb er det bare å kontakte deres kundeservice via e-
post:  
kundeservice@styreweb.com  
eller telefon 72 90 90 01. 
 
Takk for hjelpen! 

mailto:kundeservice@styreweb.com
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Forslag til ny kommunelov: 

God orden – men lite 
åpning for allmenn- 
hetens medvirkning, 
mener VFO 
NOU 2015:4 utreder ny kommunelov.  Det er et 
solid stykke utredningsarbeid og setter på plass 
flere forhold som har hengt i lufta, som for 
eksempel lovfesting av kommunenes selvstyre og 
mangler i det norske systemet i forhold til 
Europarådets charter om lokalt selvstyre.   
  

Tekst:  Eivind Bødtker 
 

Formålsparagrafen er utvidet til å gjelde: 
 

 Det kommunale selvstyre 

 Sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv 
innbyggerdeltakelse 

 Tjenesteyting og samfunnsutvikling til beste for 
innbyggerne 

 Bidra til at kommunene er effektive, tillitskapende  
og bærekraftige. 

 
Uttalelse fra Vellenes Fellesorganisasjon 
VFO har behandlet utredningen, og avgitt sin uttalelse.  Stort sett 
kan den sammenfattes slik:  Hvor blir det av 
innbyggerinnflytelsen? 
 

”Man leter med spenning etter ny relasjonsbygging mellom 
kommunen og innbyggerne. Det har skjedd mye i årene siden den 
forrige Kommuneloven av 1993. Allmennheten er blitt bedre 
opplyst, og vil være med på styre og stell i større grad enn 
tidligere. På den andre siden er avstanden mellom innbygger og 
kommunepolitikere blitt vesentlig større, og det kan være 
vanskeligere å finne gehør for gode ideer fra grasrota. Aktiv 
innbyggerdeltakelse betyr ikke bare personlige medlemmer i 
kommunens råd og utvalg, men også innspill og medvirkning fra 
frivillige lag og foreninger i kommunen. 
 

Da kan vel en ny kommunelov rette opp forholdet? Vi leser og 
leser og finner fint lite, og mindre enn det. Innbyggerdeltakelse er 
møtt med gjentatte forsikringer om at det er kommunepolitikere 
som skal bestemme. Det står litt om innbyggerinitiativ, men 
forslaget har derimot hevet terskelen fra 300 underskrifter til 

1000 for å ta opp en sak. Så 
står det litt om rådgivende 
folkeavstemninger, men det 
er en lite brukt metode.   
 

Hva så med relasjonen 
mellom kommuner og 
allmennheten? Hva med 
relasjonene mellom 
Frivillighet Norge og KS , som 
har fornyet sin 
samarbeidsavtale? Hva med 
de tusenvis av frivillige som 
stiller opp og beriker det 
kommunal livet med 
grasrotkontakt. Hva med 
bestrebelsene for å opprette 
en frivilligpolicy i alle 
kommuner? Det skjer mye 
mer medvirkning i dagliglivet 
enn i dette forslaget til ny 
kommunelov. Spesielt vil vi 
fremheve det fruktbare 
samarbeidet mellom 
kommuner og 
velforeningene.  
 

Dokumentet dreier seg i all 
hovedsak om kommunenes 
måte å operere på internt, 
og forholdet mellom 
kommune og stat.  
 

Manglende fokus på 
kommunenes relasjon til 
nærmiljøorganisasjoner  
som vel, lag og foreninger , 
og dermed muligheten til å 
berike dialog og medvirkning 
er en stor mangel med 
forslaget.   
Vi forventer ikke at man i 
lovs form skal fastsette noen 
tydelige konkrete metoder 
for slikt samarbeid, men vi 
forventer at man ved 
behandling av lovforslaget 
gir vesentlig større rom for 
kommunenes ansvar for å 
utvikle relasjonene med 
velforeningene.  
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Velforening i bysentrum: 

Hausmannskvartalenes 
Velforening midt i byen 
Å drive en velforening i tjukkeste sentrum 
av Oslo, er ikke mye snakk om friarealer og 
turstier.  Ikke fortetting, joggeløyper eller 
kollektivtrafikk. 
Her er kollektivtrafikken heller et problem.  Det blir heller 
arbeidet for å skape små byrom, få til gågater og unngå at 
kriminaliteten tar overhånd som står i fokus.  Det er ikke 
mange fastboende.  I de fleste leilighetene bor mennesker 
som slett ikke har tenkt å bli boende.  De bare leier.  På 
gatenivå er det butikker og serveringssteder.  Hvordan er 
det mulig å skape en velforening i et slikt område? 
Stolt over Hausmannskvartalene. 
Da trengs det ildsjeler som opparbeider god kontakt med 
næringslivet, med byens politikere og politiet.  Og nettopp 
her ligger antakelig suksessen for Hausmannskvartalenes 
Velforening.  De har bidratt til at Torggata i dag er et livlig 
gatestrøk, at narkotikaomsetningen er borte fra store deler 
av området og at samarbeidet med næringslivet i området 
er blitt en viktig del av velarbeidet. 
 

 
Hvordan ivareta Hausmannskvartalenes sjel?  Hvordan 
bygge bro mellom tradisjon og funksjonalitet i en bydel som 
vår?  Det var tema for byantikvar Janne Wilberg på 
sommerens årsmøte i velforeningen. (Foto:Erik Sennesvik) 
 

Ved siden av Grønland er 
Hausmannskvartalene det 
strøket i Oslo der 
næringsdrivende med 
bakgrunn fra andre 
verdensdeler dominerer 
gatebildet. Mer enn femti 
bedrifter rettet mot 
publikum på gateplan er 
drevet av innvandrere fra 
Asia og Afrika, mange 
innen hurtigmat, kafé, 
konditori og restaurant, 
frisør og reisebyrå.  

 
Jacobs kirke i Hausmanns 
gate(Oslo bysamling) 
Internasjonalt 
Blant de næringsdrivende 
er vietnamesere, thaier og 
kurdere godt 
representert. Tettheten av 
tilbud har gjort Haus-
mannskvartalene til et 
livlig handle- og 
utelivsstrøk, i Torggata er 
det folksomt det meste av 
døgnet. 
 

Les om 
Hausmannskvartalenes 
Velforening 
http://www.hausmannskv
artalene.no/index.php  
 

http://www.hausmannskvartalene.no/index.php
http://www.hausmannskvartalene.no/index.php
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Stolpejakten vant over Pocemon Go på Rykkinn 

Stolpejakten ble 
sommerens ”hit” på 
Rykkinn i Bærum 
Pokemon Go kom i vår og ble en suksess.  Da hadde 
”Mannskapet på Rykkinn” og Berger og Rykkinn Vel 
sammen med idrettslaget Tyrving-Fossum jobbet med 
”Stolpejakten” for å lansere den i sommer.  Kunne det gå 
bra? 
Men i hele sommer har innbyggere i alle aldre løpt rundt i 
området for å finne flest mulig stolper.  Konkurranse-
instinktet er lett synlig, vet du hvor stolpen er, og andre er i 
nærheten, gjør de unnamanøver for å avlede 
oppmerksomheten. 
Flott nærmiljøtiltak 
Dette skapte aktivitet. Stolpejakten går ut på å finne stolper 
sentralt plassert i de forskjellige kommunene. Stolpene kan 
registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en 
applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden 
som hver stolpe er utstyrt med. 

 
Samarbeid med flere 
Mannskapet på Rykkinn og Berger og Rykkinn Vel sammen 
med idrettslaget Tyrving-Fossum har lagt til rette for 
stolpejakt på Rykkinn. Også Bærum kommune var med på 
laget. Stolpejakten dekket hele kommunen.  I Rykkinn-
området var det lagt inn skulpturer og kulturminner. 
Dermed blir det ikke bare å finne flest mulig stolper, 
deltakerne lærte nærområdet å kjenne.  

Mobilkartet er laget av 
"Stolpejakten", basert på 
Open Street Map. 
 

Stolpejakt får 
folk ut på tur  
Økt fysisk aktivitet blant 
folk flest i hele landet!  En 
ide for ditt område? 

Se hvor det arrangeres 

stolpejakt i 2016 

 

Stolpejakten tar sikte på å 

legge til rette for å aktivisere 

både unge og gamle; inaktive, 

skoleelever, syklister, 

funksjonshemmede og 

rullestolbrukere – eller de som 

rett og slett ønsker å gjøre seg 

bedre kjent i byen og 

distriktet. Stolpejakten er en 

allmennyttig forening som 

skal bidra til økt fysisk 

aktivitet blant folk flest i hele 

landet. 

 

Stolpejakten er et gratis tilbud. 

Kart og info vil være 

tilgjengelig flere steder i de 

ulike kommunene, samt her 

https://www.stolpejakten.no/#/ 

Slik fungerer det 
Det første du trenger for å 

være med på stolpejakten er 

kartet hvor stolpe-

plasseringene er markert. 

 Kartet eksisterer i to 

versjoner: fysisk kartmappe 

eller elektronisk integrert i 

app. Det er mange stolper å 

finne fordelt på fire ulike 

vanskelighetsgrader*, finner 

du alle?      

 GRØNN – veldig 

enkel, kan nåes med sykkel og 

rullestol 

 BLÅ – enkel 

 RØD – medium 

 

https://www.stolpejakten.no/#/areas
https://www.stolpejakten.no/#/areas
https://www.stolpejakten.no/#/
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Større barnehager i kommunen din? 

Slår sammen små 
barnehager til 
store enheter, men 
lite friareal 
Lekeplassene står mange steder tomme på 
dagtid.  Barna er i barnehagen.  Og disse blir 
stadig større, men lekearealene minker.  
Dette er situasjonen i byer og tettbygde 
strøk. 
Presskommunene har ofte arealknapphet i forhold til 
økende fortetting og begrensede områder som eies av 
kommunen.  Vi ser at dette gir kommunene utfordringer. 
Men det bør advares mot at arealene som kommunen 
allerede eier setter begrensninger for utbygging av 
barnehager.  Barn har behov for friarealer og lekeområder.  
Barnehagen har tatt over for lekeplassen i nærmiljøet. 
 

 
 
Dette er viktig i forhold til oppvekstvilkår, og må ses på 
bakgrunn av at barn i en stor del av sitt unge liv har 
barnehagens nærmiljø som sin natur- og miljøopplevelse. 

Disse områdene blir ofte 
ofret til fordel for 
effektive innemiljøer og 
innsparing når det gjelder 
ledelse av barnehagen. 
 
Utviklingen med flere, 
store barnehager, er etter 
manges syn, betenkelig. 
Ikke bare når det gjelder 
innemiljø, men også når 
det gjelder lek og 
opplevelse i utemiljøet. 
Undersøkelser viser at 
dette kan gi dårlige 
resultater og utrygge barn 
og foreldre, jfr. Fafo-
rapport: 
 
”Jo større barnehager, jo 
flere utfordringer og 
utrygge foreldre. Det viser 
en fersk undersøkelse i 
regi av forskerne Beret 
Bråten, Ingrid Marie 
Hovdenak, Hedda 
Haakestad og Silje 
Sønsterudbråten ved 
Forskningsstiftelsen Fafo. 
Resultatet viser at 
foreldre stort sett er 
tilreds med barnehage 
tilbudet på tvers av 
barnehagers størrelse. Det 
betyr ikke at størrelsen 
ikke betyr noe, for det 
gjør den nemlig. I 
rapporten heter det at: 
"Vi finner at barnehagens 
størrelse har betydning. 
Foreldre som har barn i 
små barnehager, er mer 
tilfredse med tilbudet enn 
foreldre som har barn i 
mellomstore og store 
barnehager."  
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Velarbeid i endring: 

Medlems-
undersøkelsen 
avdekker stor 
variasjon 
Variasjonen i oppgaver som 
velforeningene arbeider med, 
er store. Mye henger sammen 
med ulike tradisjoner og behov.  
Dette er tydelig når en ser på dataene fra 
medlemsundersøkelsen 2015/2016. 
Størrelse og lokalisering ser ut til å være 
viktige faktorer.  Undersøkelsen ble 

gjennomført av Harald Koht ved Høgskolen 

i Oslo og Akershus på bestilling av 

Vellenes Fellesorganisasjon. 

Mindre medvirkning i kommunen? 
Formelle kontaktformer og møtesteder for 
samarbeid mellom vel og kommune har 
endret seg i negativ retning: 
 

 2012 2015 

Skriftlige 
høringer 

52,6 41,6 

Høringsmøter 42,3 24,1 
 

Undersøkelsen forteller ikke noe om andre 
kontaktformer.  Folkemøter og informa-
sjonsmøter har økt, og kan ha verdi, men 
representerer ofte enkeltperoners syn.  De 
blir mindre forpliktende for kommunen, og 
er et mindre representativt for befolk 
ningen i kommunen.  Velforeningen er 
heller ikke fornøyd med samarbeidet med 
kommunen: 
 

 2012 2015 

Meget bra 13,3 10,2 

Tilfredsstillende 48,4 49,6 

Dårlig 26,6 19,7 

Ingen kontakt 11,7 15,3 

Ubesvart - 5,1 

 
Hvor mange velforeninger får økonomisk 
støtte fra kommunen? Dette omfattere 
både drift og konkrete tiltak.  Her er 
utviklingen mer positiv: 
 

 2012 2014/2015 

Ja 27 30 

Nei 63 60 

Ubesvart 0 10 

   

Til drift  12.973,- 

Til tiltak  44.588,- 

 
Mindre medvirkning? 
Får velforeningen svar når de sender 
henvendelse til kommunen?  Bra, men ikke 
helt på plass.  Mangler det regelmessige 
møtepunkter for velforeningene på 
kommunalt nivå? 
 

Alltid 20,4 

Som oftest 45,3 

Noen ganger 22,6 

Aldri 1,5 

Ubesvart 10,2 

 
Hvordan er aktivitetene i velforeningene  
Her er det ikke store forskjeller, men 
endringene går i feil retning.  Spørsmålet 
var: ”hva er ditt generelle inntrykk av 
aktivitetsnivået i foreningen deres i 
perioden? 
 

 2012 2015 

Høyt 18,8 17,5 

Middels 52,3 50,4 

Lavt 26,6 29,2 

Sovende vel 2,3 2,2 

 
Dugnaden lever 
Men dugnaden er fortsatt viktig. 
 

 Gjennomsnitt 

Antall dugnader 4,2 

Antall deltakere 29,5 

Antall timer i alt 165 
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Vellenes 
Fellesorganisasjon  
 

 
Kjære tidligere medlem av VELforbundet,    
nå medlem av Vellenes Fellesorganisasjon. 
 

Oslo 9. 11.2016 
 

Velkommen til Vellenes 
Fellesorganisasjon, VFO ! 
 

Sammenslåingen av de to paraplyorganisasjonene 
er nå sluttført og alle systemer er oppe og virker. 
Det medfører at ditt vel har tilgang til alle 
medlemsfordeler i VFO, mens forsikringene løper 
som før ut året. Fra nyttår vil VFOs kollektive 
forsikringer gjelde alle. Det innebærer at det legges 
til en forsikring for ulykker under dugnadsarbeid i 
vellets regi. 
 

Andre medlemsfordeler fremgår av vedlagte korte 
brosjyre, og av Velposten som er under utsendelse. 
De omfatter bl.a. juridisk assistanse, råd om 
lekeplasser,  assistanse med MVA-kompensasjon og 
tilgang til et administrativt støttesystem, StyreWeb 
som blir presentert i et eget brev. I ny, felles 
organisasjon står vi sterkere til å arbeide for 
nærmiljøets interesser under mottoet:   
 

Trivsel og medvirkning i nærmiljøet 
 

Dersom det skulle være andre personer som bør ha 
denne e-posten hører vi gjerne fra deg Vi ønsker 
tilbakemelding om vellets kontaktopplysninger, 
helst gjennom www.velnett.no eller pr e-post 
post.vfo@velforbundet.no Vi trenger navn, adresse, 
telefon og e-post og antall medlemmer i vellet.  
 
Ta gjerne kontakt med oss! 
 
Administrasjonsleder    Eivind Bødtker  48090686 
Organisasjonssekretær  Irene Broholt      92089055 
 
 
Vennlig hilsen 
Vellenes Fellesorganisasjon 
Erik Sennesvik 
Leder 

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/
mailto:post.vfo@velforbundet.no
http://www.velnett.no/
http://www.facebook.com/
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2016 – 2017 
 

 

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 Eystein Lie Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel 

Styremedlem Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel, Oslo Velforbund 

Varamedlem Ruth Våpenstad Persaunet velforening, Trondheim 

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

Varamedlem Runa Helmersen Slottet vel, Nordre Frogn 

Varamedlem Odd Einar Dørum Hoffsbyen vel, Oslo 

 

Tiltredende Jan Bye Iversen Fra tidligere VELforbundets styre 
 

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886 

Administrasjonsleder. Eivind Bødtker 

post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no   

www.facebook.com  - Vellenes Fellesorganisasjon 

Bank konto:   9235 32 79140 
 

  

Hundre år gammel 
velforening gjenoppstår 
Øras Vel skal jobbe for trivsel og fremgang i 
Verdal sentrum melder ”Innherred” 
Ørens Vel ble opprinnelig dannet i 1916, så 
det er nøyaktig 100 år siden. 
– Den gang var det et næringsforum, som drev kino, sørget for 
gatelys, drev Øras Dager, og fikk opparbeidet Moeparken til det 
som er i dag. Så smuldret foreningen bort på 90-tallet, sier en 
entusiastisk verdalspatriot Jan Juberg  til bladet Innherred. 

Ser dere bakover? 
Det er ikke noe forsøk på å gå tilbake til fortida. 
– Nei, det skal vi ikke, men jeg føler at folk som er positive og 
engasjerte snakker om å samle seg. Dette er ikke et nytt 
næringsforum, for det har vi. Dette skal være for privatpersoner, 
og jeg tenker at man som gruppe blir sterkere, kan drive 
påvirkning, og få til ei utvikling. Formålet er å arbeide for trivsel 
og framgang. 

Oppstartsmøte 
Mandag 19. september var det oppstartsmøte. Ole Gunnar 
Hallager, leder for underavdelingen Handel, service og reiseliv i 
Verdal Næringsforum er med i oppstarten som støttespiller. 
Hallager og Juberg understreker at Øras Vel skal være en 
upolitisk velforening, for den vanlige mannen i gata. De vil ikke 
sette noen grense for hva som regnes som Øra, og går inn i 
oppstarten med åpent sinn. 

Gjerne barnefamilier 
Hallager og Juberg håper å 
få med seg det brede lag av 
folket i Øras Vel – unge, 
pensjonister og gjerne 
barnefamilier.  
– Vi ser for oss saker rundt 
trivselstiltak, utvikling av 
elvepromenaden, sykkel- og 
turstier. Vi kan bli litt 
«pressgruppe» og 
samarbeidsgruppe til 
byråkrater og næringsliv. 
Den siste tiden har flere 
velforeninger gått ut mot 
utbyggingsplaner i Verdal. 
Slik vil nok ikke Øras Vel 
jobbe. 
– Nei, men vi kan være noen 
som fanger opp, og vi kan 
være en diskusjonspartner, 
sier Hallager. 

– Er det behov for 
foreningen? 
– Vi tror det, så får framtida 
vise det, sier Juberg. 
 

http://www.velnett.no/
http://www.facebook.com/

