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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
Fast adresse i Oslo?

VFO på besøk i et
«frivillighetens
hus»
Vellenes Fellesorganisasjon undersøker
mulighetene for kontorplass i Oslo.
Nederst i Øvre Slottsgate holder en rekke
kulturforeninger, Kulturvernforbundet og
Frivillighet Norge til. Her kan vi få
kontorplass blant likesinnede.

Landskonferanse og
Landsmøte 2017
Vi inviterer til VFO`s 7. landsmøte 4.
mars ved Thon Hotell Opera i Oslo
sentrum. Sett av lørdagen til møte
med velforeninger fra hele landet.
Dagen innledes med landskonferansen fra
09.30 til 13:00. Nærmere program finner du i
denne utgaven av VELPOSTEN. Invitasjon og
landsmøtedokumenter med program kommer!

Like viktig som kontorplass, er muligheten for å
gjennomføre møter. Å leie møterom koster
mye. Vi takket derfor ja til en befaring i bygget
da vi fikk invitasjon fra Kulturvernforbundet.

Budsjettsak
Styret vurderer nå en slik løsning i forbindelse
med budsjett for 2017 og utsiktene videre
framover.

Landsmøtet starter kl. 14.30 og det er avsatt
tid fram til kl. 1700. Etter landsmøtet inviteres
deltakerne til middag.

«Det er plass hos oss». Det var tilbudet fra Jan
Solberg i Kulturvernforbundet, som arbeider med
områder som velforeningene er opptatt av. (Foto:
Erik Sennesvik)

Deltakelse på Landskonferansen:
Landskonferansen er åpen for alle
Deltakelse på Landsmøtet:
Hver forening med mindre enn 100 husstander
som medlem kan sende to representanter.
Foreninger med flere enn 100 husstander kan i
tillegg møte med én representant for hver
påbegynte hundrede medlem. Fellesorganer
kan møte med 2 representanter.
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Lederens hjørne
Demokrati og
deltakelse
4. mars avholder Vellenes Fellesorganisasjon det 7. landsmøte etter
stiftelsen i 2010. Vi er en organisasjon for
velforeninger i Norge.
Styret håper at mange av medlemsvellene i
det tidligere Velforbundet også finner tid til
å delta på landsmøtet.
Det er viktig at landsmøtet, som det
øverste demokratiske organet i Vellenes
Fellesorganisasjon blir representativt for
hele velnorge .
Landsmøtet skal bestemme retningen for
styrets arbeid i kommende periode.

Nettside gjennom VFO?

Problemer med
Velnett og ny versjon
av Explorer
Flere velforeninger benytter gratis
nettsted under portalløsningen for
Vellenes Fellesorganisasjon. Bruker du
siste versjon av Internet Explorer kan du
ha problemer med oppdatering dersom
du bruker ny versjon.

Vel møtt til en verdifull dag for nærmiljøog velarbeid.

Tidligere versjoner fungerer imidlertid slik de
skal i forhold til nettsiden. Vår leverandør
arbeider med saken, men svarer:
«Vi kan bekrefte at publisering ikke
fungerer i standard nettleser i Windows 10
(Edge). Det fungerer derimot i øvrige
nettlesere som f.eks. Google Chrome. Inntil
denne feilen utbedres må derfor en av disse
benyttes. Google Chrome kan lastes ned
gratis herfra:
https://www.google.com/chrome/browser/
desktop/index.html»

Hilsen Erik Sennesvik

Skattefri godtgjøring

Men en verdifull sideeffekt, er at du vil
treffe andre som driver velarbeid i Norge,
utveksle erfaringer og få nye ideer til godt
arbeid for trygge og gode bomiljøer.
Innkalling og saksdokumenter sendes ut i
løpet av uken.

Frivillige foreninger kan i 2017 utbetale en
godtgjøring på inntil kr 10.000,- uten
innberetning
Satsen for skattefritt arbeid i frivillige
foreninger er i år økt til kr 10.000,-. Dersom
det betales mer enn dette, blir hele
beløpet beskattet. I tillegg kan det dekkes
utgifter inntil kr 10.000,-. Utleggene må
dokumenteres med bilag.
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Røyken og Hurum Avis:

meldte seg villig inn i velet, sier sekretær
Elisabeth Solheim Skjelbred i velet.

Vi har tittet litt på det som skjer på
velfronten i Røyken og Hurum.
Røyken og Hurum Avis er blant de
få avisene vi har sett som har egen
«spalte» for velarbeid. Hurra!
Noen bedre?

70 år med
velarbeid
Sætre vel har markert sine 70 år som
velforening med mange aktiviteter i 2016,
skriver Bente Elmung i Røyken og Hurum
Avis
Sætre Vel har i år feiret sitt 70-årsjubileum, og
styreleder Nora Beate Stilén ser tilbake på et år
med høyt aktivitetsnivå, slik det ble ønsket da
formann Anton Berg og hans medarbeidere
hadde sine første styremøter i Sætre Vel i
årsskiftet 1946–47.Protokoller fra de første
årene med styremøter viser at velet hadde
viktige oppgaver i nærmiljøet, da som nå.

De første fanesaker
Den første fanesaken til velet ble å sørge for å
få fast søppeltømmingsplass med fast
søppelkjører. På den tiden kunne alle
mennesker kaste søppel hvor som helst, noe
som ble konstatert at var «sunnhetsskadelig».

Badeplass
Etter hvert som en avfallsordning kom på plass,
ble andre viktige saker for velet å etablere
lekeplass for fellesskapet, rydding og
vedlikehold av badeplass, felles 17. maiarrangement og opparbeidelsen av båtplasser.
– Arbeidet som det første styret i Sætre Vel
utførte, har dannet grunnlag for videre arbeid i
velet – et arbeid som kommer innbyggerne i
Sætre til gode, sier Stilén.
– Sett i historisk perspektiv har det blitt
vanskeligere å drive velarbeid de siste årene.
Da velet ble opprettet for 70 år siden, var det
stor oppslutning om arbeidet, og innbyggerne

– Vi håper flere vil være med i velet og jobbe for
fellesskapets beste, sier styreleder Nora Beate Stilén
i Sætre vel.

Godt år for velet
2016 har vært et godt år for Tofte
Velforening. Året kulminerte med tenning av
juletreet og julegata i sentrum.
– Vellet har fått mange positive
tilbakemeldinger om at årets juletre var
halvøyas flotteste, og frammøtet var som
vanlig stort, sier leder Paul Kristiansen.
Juletreet var en gave fra en av Toftes
innbyggere.

Investeringer og dugnad
Vellet har også investert i fem laftede
sittegrupper, og ny grill på Bakkestranda. Vellet
var også aktiv deltaker i åpning av gata
gjennom sentrum. De har plantet og hengt opp
blomsterkrukker i lysstolpene, samt arrangerte
St. Hans-aften på Bakkestranda.
Vellet har også ansvaret for alt renhold på
toalettene ved badestrendene, og bistått med
kinovakter på Bygdekinoen. De sørger også for
at badebrygger, krakker og lekeapparater blir
satt ut om våren, og lagret om høsten.
– Alt arbeidet er gjort på dugnad og vi er helt
avhengig av at Toftes beboere støtter opp om
vellet, sier Kristiansen.

Potensial
Ved utgangen av 2016 hadde vellet i underkant
av 300 medlemmer.
– Vi vet at det er potensial til mange flere
medlemmer. Vi ser fram til at enda flere vil
støtte vårt arbeide med å holde Tofte vakkert,
rent og innbydende for fastboende og gjester,
sier han til avisen.
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Velforeninger og kommunen:

Tett samarbeid om
leikeplasser, men
svekket medvirkning i
planarbeid

Kakediagrammet i figur 1 viser at det stort sett
er vellene som eier leikeapparatene i
nærområdet. Andre eiere kan være borettslag,
sameier eller kommunen. I stor grad er det
også vellene som bekoster apparatene og
sørger for vedlikehold og tilsyn på
leikeplassene. Som kjent er standardkravene til
utstyr og vedlikehold blitt strengere med
årene. Ser vi på hvem som eier grunnen under
leikeplassen, får vi derimot et annet resultat,
slik det framgår av figur 2.

Harald Koht

Kommune og vel samarbeider tett,
men kan også ha motstridende
interesser, for eksempel når nye
planer skal vedtas.
VFOs siste medlemsundersøkelse i 2016 viser
at samarbeidet foregår på flere saksområder,
som trafikksikkerhet, veivedlikehold og
friområder. Samarbeidet om leikeplasser er
likevel spesielt omfattende fordi over 60
prosent av vellene har ansvar for drift og
vedlikehold av leikeplasser for barn.

Figur 2. Eiere av grunnen under leikeplassen.
N=106.

I stor grad er det kommunen som eier tomta
der leikeplassen ligger. I over 40 prosent av
tilfellene står kommunen som grunneier, selv
om det er andre som bekoster og driver
leikeplassen. Et slikt samarbeid må
nødvendigvis avtalefestes. Siden kommunen
gjerne bidrar med noe støtte ellers til anlegg og
drift av leikeplasser, tjener de som et godt
eksempel på samproduksjon av tjenester i
nærmiljøet.

Figur 1. Eiere av leikeapparater i velområdet.
N=106

Men hvordan står det ellers til med relasjonene
mellom vel og kommune? På en rekke områder
opptrer vellene som talerør for
lokalbefolkningen i sitt område. Særlig
forutsetter plan- og bygningsloven at berørte
skal ha anledning til å fremme synspunkter og
bli hørt. Her viser vellene seg igjen som svært
aktive. De medvirker i et bredt spekter av lokalt
planarbeid, fra overordnete kommuneplaner
ned til konkrete byggesaker.
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Figur 3. Medvirkning i kommunalt planarbeid
1991-2015.

Dessverre er det på dette området at det
butter i kontakten mellom vel og kommune.
Det er tydelige tegn på at kommunen viser
mindre interesse for vellenes aktive
medvirkning på en rekke områder. Norges
Velforbund, nå Vellenes Fellesorganisasjon, har
fulgt utviklingen over en periode på 25 år
gjennom i alt seks undersøkelser blant
medlemsforeningene.

Undersøkelsene gir ikke noe klart svar på hva
som kan være årsaken til denne tilbakegangen i
medvirkning etter årtusenskiftet. At det er blitt
flere typer lokale planer, kan ha gjort det mer
utfordrende for vellene å henge med. Ikke
minst fordi de stort sett mener at vellet selv
må ta initiativ til å uttale seg i de enkelte
sakene. I saker som gjelder trafikk og
trafikksikkerhet mener for eksempel 34
prosent at vellet alene tar tilløpet til å uttale
seg, mens bare 10 prosent sier at initiativet
kommer fra kommunen.
Svekket medvirkning fra befolkningens side i
lokalt planarbeid bekymrer. Det er et
demokratisk problem, men bidrar også til å
senke kvaliteten av planarbeidet. Problemet
kan neppe løses av det enkelte vel alene, men
bør engasjere både velforbundene på
kommunenivå og VFO sentralt.

Interesserer kommunen seg for velforeningen?
Interesserer velforeningen seg for kommunen?
(Foto: Erik Sennesvik)

På de fleste av områdene har det skjedd en
tydelig negativ utvikling, hvor deltakelsen fra
vellenes side topper seg i 1997-2003, men
siden har gått tilbake i saker om trafikk,
reguleringsplaner, veger, kommuneplaner og
bebyggelsesplaner.

Harald Koht. (Foto: Erik Sennesvik)
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Momskompensasjon 2015

Kulturministeren:

Medlemsforeningene fikk
3,1 millioner
tilbake

Forslag til
forbedring i 2017

Flere søker, hver enkelt får mindre.
Dette må det gjøres noe med mener
både VFO og Frivillighet Norge
Søknad om kompensasjon for merverdiavgift
ble sendt Lotteritilsynet i slutten av august.
Samlet beløp for medlemmer i Vellenes
Fellesorganisasjon var på kr 5.048.000,-.
Godkjent beløp ble imidlertid 4.083.000,-. Med
23,66 % reduksjon for alle søkere ble det ca.
3 millioner kroner utbetalt i desember.

Under Topplederkonferansen til
Frivillighet Norge lovet
kulturminister Linda Hofstad
Helleland forbedringer
Kompensasjon av merverdiavgift var blant
temaene kulturministeren brukte tid på i sitt
foredrag under konferansen i januar. Det tas
sikte på at reglene kommer i løpet av året, men
det er usikkert om de blir gjort gjeldende for
søknader for 2016.

Store variasjoner
Tilbakebetalingene spriker mellom kr 380,- til
kr 125.000,-. Det gjenspeiler mangfoldet i
norsk velbevegelse. Gjennomsnittlig tilbakebetaling var kr 15.598,-.

Velveier
Merverdiavgift for vedlikehold av veiutgifter
blir heller ikke i år kompensert. Dette er en sak
VFO tar opp med Kulturdepartementet.
Generelt rammes frivillig arbeid på grasrotnivå
av snevre fortolkninger i forhold til regelverket.
Dette gjør det nødvendig å være særskilt
oppmerksom.
Flere må med
Vellenes Fellesorganisasjon vil se nærmere på
informasjon og skjemaer foran neste søknadsrunde. 200 medlemsforeninger søkte. Dette
er bare 20%. Noen mener det er lite å hente,
andre at det er komplisert. Målet for neste
søknadsrunde er å få flere velforeninger til å
søke slik at medlemmene får sin rettmessige
andel av rammen som deles ut.

Skryteliste
Momskompensasjon gis til 23 000 frivillige lag
og organisasjoner med til sammen 1,3
milliarder kroner i momskompensasjon. Over
2000 flere organisasjoner fik del i kompensasjonsordningen i år enn i fjor
Ordningen er den største tilskuddsordningen i
kulturbudsjettet.

Kulturministeren hadde mye godt å si om
frivillig innsats, men kunne ikke love mer
penger. (Foto: Erik Sennesvik)

Frivillighet Norge følger opp
Partiene vil styrke ordningen med
kompensasjon av merverdiavgift,
oppsummerer Frivillighet Norge. Under
partidebatten om frivillighetspolitikk på
frivillighetens topplederkonferanse var det stor
enighet om at støtten til frivilligheten må
styrkes og at dette må gjøres gjennom frie
midler.
- Vi må gi frivilligheten mer grunnstøtte enn
prosjektstøtte, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF).
Et gjennomgående tema ble momskompensasjonsordningen. Frivillighet Norge
har tidligere vist til at avkortningen i ordningen
øker enda mer i 2017. - Momskompensasjon er
den viktigste saken for Arbeiderpartiet når det
gjelder frivillighet, sa Kjersti Stenseng (Ap) i
debatten.
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februar om verdien av seniors innsats i
frivilligheten for sivilsamfunnet, og rundt
denne tiden ønsker Frivillighet Norge å sette
ekstra fokus på aktive eldre som vår
målgruppe.

En ressurs for frivilligheten
«Vi i Frivillig.no ønsker å nå flere over 60 år
med vår nettside for rekruttering til frivillige
organisasjoner, og vi ønsker å ha noen sitater
og tips til media-saker nå i februar. Vårt hovedbudskap er fellesskapet i frivilligheten og øke
mangfoldet av oppgaver man kan bidra på.»

Tatt i «jakkekragen»
Politikerpanelet var positive til frivillighet.
Opposisjonen ga løfter, regjeringspartiene mer
tilbakeholden. Alt er som før. (Foto: Erik
Sennesvik)
Alle partiene unntatt regjeringspartiene lover å
innfri full momskompensasjon i neste
regjeringsperiode. KrF ønsker en regelstyrt
momskompensasjonsordning som vil garantere
organisasjonene full kompensasjon. Kulturminister Linda Hofstad Helleland varslet i sin
åpning av konferansen at forslag til
forbedringer i momskompensasjonsordningen
vil bli sendt på høring i løpet av 2017.

Hun grep fatt i representantene fra Vellenes
Fellesorganisasjon og stilte spørsmålet:
«Hva tror dere at vil tiltrekke seg aktive eldres
oppmerksomhet knyttet til tema rekruttering?
Hvor tenker du at vi best kan nå frem til de
over 60 år? Medier/kanaler/forum. Hva vil
være din oppfordring til flere nye eldre som
vurderer å bli frivillige? Særlig menn – de er i
mindretall»

Velforeninger er annerledes?
Nå har vel velstyrer ofte blitt kritisert for å
bestå av «gamle menn». Kanskje de får sin
renessanse?

Inkludering og integrering
Alle partiene var enige om at frivilligheten
spiller en avgjørende rolle for integreringen, og
at dette først og fremst skjer gjennom at
innvandrere deltar på lik linje med andre i lag
og foreninger i nærmiljøet. For å lykkes med
det er det avgjørende at kommune, frivillighet
og næringsliv har et godt samarbeid på lokalt
plan. Mudassar Kapur (H) fortalte at han i løpet
av det siste året har besøkt en rekke
kommuner og han trakk frem godt og
strukturert samspill mellom kommune og
frivillighet som en suksessfaktor.

Vi vil ha seniorene
med!
Frivillighet Norge vil ha flere
seniorer med.
Prosjektleder for Frivillig.no, Vanja Konradsen,
vil ha flere seniorer med som frivillige.
Hun minnet om at det kommer det en ny
rapport fra Statens Seniorråd den 9.

Leder Erik Sennesvik og administrasjonsleder Eivind
Bødtker ble kapret under konferansen. (Foto: Frivillighet
Norge

Frivillig.no er her!
Frivillig.no er en ny nasjonal nettportal for
rekruttering av frivillige www.frivillig.no.
Frivillig.no er en nettside hvor organisasjoner og
frivilligsentraler kan skrive litt om seg selv og legge
ut oppdrag de trenger flere frivillige til. Folk kan gå
inn på nettsiden, filtrere på sted og interesser, og
finne ut hva de kan bidra med i sitt nærmiljø.
Nettsiden er gratis å bruke for både organisasjoner
og folk.
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Trafikksikkerhet:

Ny stortingsmelding om
trafikksikkerhetsarbeidet
Høringsinnspill fra VFO:
Økt trafikksikkerhet er blant de viktigste og mest
krevende oppgaver i nærmiljøene. Dette arbeidet
krever god samordning mellom mange parter. Det
er lagt fram en stortingsmelding som handler om
samordning og organisering av
trafikksikkerhetsarbeidet.
Vellenes Fellesorganisasjon representerer et stort antall
enkeltmedlemmer som samlet og enkeltvis kan gi sin tilslutning til
hovedtrekkene. Arbeid med trafikksikkerhet er en sentral
oppgave for de fleste velforeninger. Fokuset i meldingen på
informasjon og holdningsskapende virksomhet er bra, og bør
forsterkes.
- For å nå null-visjonen må det tenkes nytt, nye virkemidler kan
være forskjellig fra tidligere tiders. Det kan bli behov for «å bruke
litt hardere klyper» for å nå målet. Særlig gjelder det områder der
det kreves et trendbrudd i rapporten om Trafikksikkerhetsutviklingen 2015: Overholdelse av hastighets-grensene, bruk av
refleks og, hvis målet (60 %) skjerpes, også i bruk av sykkelhjelm.

Også private veier
- De spesielle forholdene på kommunale veier er lite diskutert.
Skadetyper er forskjellige, og mulighetene for forbedringer er
ulike i forhold til andre veityper. Trafikksikkerhet, og sikkerhet for
øvrig, er viktige på private veier så vel som på kommunale veier,
og koordinering av tiltak og instanser på dette området er viktig.

Derfor er det spesielt
nedslående at velforeningene ikke lenger får
MVA-kompensasjon for sitt
arbeid med veivedlikehold,
brøyting og lys på velveier
som ikke er kommunale.
Dette kan gi redusert
trafikksikkerhet på slike
veier som oftest er til
allmenn nytte. Det virker
direkte mot arbeidet for
større trafikksikkerhet å
holde slike veier utenfor
ordningen med MVAkompensasjonen. Det dreier
seg om ca. 1 million kroner
pr år som holdes utenfor
Mva-ordningen.
-Meldingen tar for seg
trafikksikkerhet på overordnet plan, men kommer
ikke helt ned til de praktiske
forholdene til samarbeid på
grunnplanet. Vi så gjerne at
meldingen i større grad
trekker frem arbeidet med
trafikk-sikkerhet på private
og kommunale veier. Listen
over samarbeids-partnere
på kommunalt nivå bør
utvides til også å gjelde
velforeninger, ref. punkt
4.9.2. Vi tror velforeningene
har lokalkunnskap i større
grad enn andre organisasjoner, og vil mer enn gjerne
ta del i slikt arbeid.
- Vi er glade for at meldingen flere steder trekker
fram forholdene for syklister
og fotgjengere som
bekymringsfulle. Det er i
større grad nødvendig å
anlegge egne sykkelveier,
gjerne på bekostning av
bilveier, for å stimulere til
mer bruk av sykkel – men
uten fare for gående.-Vi gir
vår fulle tilslutning til de
framtidige satsingsområder
innen trafikksikkerhetsarbeidet.
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Bruk av boligen:

Boligformål – er det nok
at noen sover i sengen?
Vellenes Fellesorganisasjon får en del
henvendelser når det gjelder utnyttelse av bolig
eller eiendom. Sentralt begrep er reguleringsbestemmelsen «boligformål». Alt fra «Airbnb» til
bilverksted i garasjen. Vi vil få gjort en juridisk
vurdering av dette saksområdet, og håper etter
hvert å kunne gi gode råd til velforeningene.
Rettsavgjørelsen som gikk mot sameiet på Majorstuen i Oslo
belyser en økende utfordring i bomiljøer. De ville ha ut en eier
som hadde mye utleie gjennom «Airbnb». Hva kan boligen din
brukes til – og fremdeles kunne kalles en bolig?

Reguleringsplanen
Det er de kommunale reguleringsplanene som bestemmer
formålet for bebyggelsen i et område. Men det finnes ingen
entydig tolkning av hva ”boligformål” innebærer. Tradisjonelt har
det vært praktisert strenge bestemmelser for å få innvilget
dispensasjon fra kommunale planer. Det er krevende å få
tillatelse til å drive fysioterapi i kjelleren i egen bolig. Å få
godkjent ”hjemmekontor” krever ofte bygningsmessige
endringer og inspeksjon av arbeidstilsynet. Å drive handel fra
egen bolig kommer fort i konflikt med reguleringsbestemmelsen
for området – og ”granneloven”.

Naboloven
Naboloven har ganske runde
formuleringer, men de kan
gi grunnlag for å prøve om
endret bruk av boligen er i
strid med loven:
§ 2. Ingen må ha, gjera eller
setja i verk noko som
urimeleg eller uturvande er
til skade eller ulempe på
granneeigedom. Inn under
ulempe går òg at noko må
reknast for farleg.
..
I avgjerda om noko er
urimeleg, skal det vidare
leggjast vekt på om det er
venteleg etter tilhøva på
staden og om det er verre
enn det som plar fylgja av
vanlege bruks- eller
driftsmåtar på slike stader.

Hotell eller utleie?

Jamvel om noko er venteleg
eller vanleg etter tredje
stykket, kan det reknast som
urimeleg så langt som det
fører til ei monaleg
forverring av brukstilhøva
som berre eller i særleg grad
råkar ein avgrensa krins av
personar.

Virksomheten som retten har tatt stilling til, er av nyere dato.
Ofte kommer regelverket først etter at nye virksomhet er blitt
vanskelig å tolerere. Det er interessant å se at flere byer i Europa
nå lager bestemmelser når det gjelder midlertidig og forretningsmessig utleie av egen bolig. Dette handler om trivsel og trygghet i
eget boområde. Når vi utfordres i forhold til eget boligmiljø,
utfordres trygghet og forutsigbarhet.

Lekeplasser
og lekeplassutstyr

Næringsvirksomhet
En ”vanskelig” nabo er overvinnelig, etter hvert blir vi kjent med
hverandre på godt og vondt. Men med virksomhet i overgangen
til næringsvirksomhet, med økt trafikk, stadig nye mennesker
uten tilhørighet i området, betjening til og fra, vanstell av hage og
bolig, forringes bomiljøet og trivselen i eget hjem. Det er
kommunen som har ansvar for formålsbestemmelsen i sine egne
regulerings- og bebyggelsesplaner. Korttidsutleie av bolig når en
ikke selv bor i leiligheten, ”hyblifisering” av ene-boliger og store
leiligheter, at eneboliger gjøres om til pleie-institusjoner –
eksemplene er mange på endringer i grenselandet - og utenfor.
Endringene behøver være negative, heller ikke alltid ulovlige.

Fornyet avtale om
sikkerhetsarbeid
Vellenes Felles-organisasjon
har inngått ny avtale med
«Bad, park og Idrett»
om samarbeid når det
gjelder tilgang til assistanse
og rådgivning angående
lekeplasser og
lekeplassutstyr.

www.velnett.no
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Gjensidigestiftelsen årskonferanse:

Lokal innsats gir inkludering
og tilhørighet
Onsdag 25. januar gikk årskonferanse av stabelen
på Aker brygge i Oslo. Som i de tidligere årene var
responsen enorm fra frivillige foreninger og
grupper for å delta.
Blant de mange tiltakene stiftelsen bidrar til, er merking,
tilrettelegging og skilting av turveier og turstier. 25.000
kilometer turstier har det blitt, 10 ganger turen Mandal –
Nordkapp.
Natur - inkludering og god helse.
Oppfinnsomhet, innsatsvilje og frivillig innsats preget mange
flotte tiltak som ble presentert under konferansen. Alle ut i
naturen på tur - flyktninger, innflyttere fra andre nasjoner,
kontaktløse, folk med dårlig helse, alle skal med.
Samarbeid med velforeninger
I samtaler kom det tydelig fram at lokal forankring og
samarbeid var viktig. Men bortsett fra «Stolpejakten» var
det ingen prosjekter som hadde kontakt med sine lokale
velforeninger. Her ligger det med andre ord muligheter.
Vi presenterer her noen av prosjektene som frivillige
presenterte under konferansen.

Norges største finansstiftelse –
Etablert i 2007 som
allmennyttig stiftelse og
omdannet til finansstiftelse i
forkant av børsnoteringen av
Gjensidige Forsikring ASA i
2010.
Gjensidigestiftelsen deler hvert
år ut rundt 200 millioner kroner
til allmennyttige prosjekter
innen trygghet og helse.
Siden 2007 har stiftelsen delt ut
nesten 2 milliarder til rundt
6000 prosjekter.
Stiftelsens visjon er å skape et
tryggere samfunn
Se mer om hvilke tiltak som
støttes på
http://www.gjensidigestiftelsen
.no/prosjektoversikt

Turskiltprosjektet

«NoKuHel», Natur, kultur, helse fra Asker viste oss hvordan det var å ha
opplevelser i naturen – på scenen. Oppleve lyder, ta på, lukte på –
oppleve naturen for barn, eller for voksne som «forsøker å finne tilbake».
(Foto: Erik Sennesvik)

Turskiltprosjektet er et
felles initiativ fra Den
Norske Turistforening,
Gjensidige-stiftelsen og
samtlige norske fylkeskommuner.
Hensikten er å senke
terskelen for bruken av
landets turområder gjennom
god skilting. Alle frivillige lag,
foreninger og friluftsråd kan
søke om midler til skilting,
merking og informasjon
knyttet til turruter. Les på
www.turskiltprosjektet.no
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"Tur- og treningskompis"
Prosjektet "Tur- og treningskompis" er et av Nordland
idrettskrets bidrag for skape trivsel og helse gjennom
opplevelser i naturen sammen med en «kompis».
- «Støttekontakt» er en litt trøtt betegnelse, vi er "Tur- og
treningskompis" – og får glede gjennom og betyr noe for en
annen, samtidig som vi får et fellesskap ute i naturen, fortalte
Stine Wike som er prosjektleder. «Og vil gjerne ha kontakt med
nærmiljø- og velforeninger».
Gjennom prosjektet tilbyr vi alle kommuner i Nordland en
mulighet for kompetanseheving i støttekontakt tjenesten. Tur- og
treningskompisene blir ansatt og mottar timelønn gjennom den
enkelte kommunes støtte-kontakttjeneste en lovpålagt tjeneste i alle norske kommuner.

Prosjektleder Stine Wike fortalte om nye veier til integrering og
tilhørighet. Flott tiltak også i inkluderingsarbeidet. Dette er den perfekte
deltidsjobben for deg som er interessert i idrett og friluftsliv, og samtidig
har et ønske om å gjøre en forskjell for noen som trenger det, sier hun!
(Foto: Erik Sennesvik)

Inkludering og friluftsliv
Gå på tur med innvandrerne i nærmiljøet ditt. Ta dem
med på ski og aking.
Havva Cukurkaya ga en levende beskrivelse av hvordan det hadde
vært å få innvandrere glad i den norske «turkulturen». «Mange
av innvandrerne forbinder naturen med farer og skumle
opplevelser og skjønner ikke at nordmenn oppsøker slike naturen
frivillig», sa hun.

«Stolpejakt»
over halve
landet
Arnfinn Pedersen fortalte
om en stor oppsving i
«Stolpejakten» i 2016.
1,2 millioner
registreringer!
Dette passer for velforeninger, idrettslag, kulturforeninger og kommuner.
Gjerne et samarbeid.
Resten av landet
Foreløpig er det flest steder
på Østlandet som er med,
men også et par på
Vestlandet og i Trøndelag.
30 kommuner og 7 bydeler i
Oslo er med. De som er ute
og går, er i alle aldre, og i
2016 gikk de 660.000
kilometer.

Stolpejakten
Se hvor det arrangeres
stolpejakt i 2016
Stolpejakten går ut på å finne
stolper sentralt plassert i ulike
kommuner. 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.
https://www.stolpejakten.no
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Kronikk – Trond Erik Bergersen, Nesodden:

Felleskap i nærmiljøet
Nesodden har mange lag og foreninger som
drives av frivillig arbeid. Det være seg idrett,
kultur, Røde Kors, Kiwanis, Lions,
Frivillighetssentralen, og mange andre. Felles for
disse er at interessen for å hjelpe andre er stor.
Disse foreningene bidrar til et positivt miljø, gjerne i hele
kommunen. Noen foreninger driver frivillig arbeid helt
lokalt. Omkring egen eiendom og de i umiddelbar nærhet.
De driver gjerne med veier, lekeplasser, badestrender og
andre lokale tiltak i nærmiljøet. Jeg tenker på velforeningene.
Alle på Nesodden bor innen et område som er knyttet til et
vel.
Har alle hørt om et vel? Vet alle hva et vel er? Vet alle hva et
vel egentlig står for? Jeg vil forklare litt.
En velforening er en måte å organisere nabolaget slik at
felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man
kunne ønske seg i lokalt som kommunen ikke har ansvar for.
Eller har økonomi til for den saks skyld. Hvis du reiser litt
rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus,
lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje
en grønn plen. Mye av dette er det nabolagene, dvs.
velforeningene, som har tatt ansvar for. Brøytesaken og
ansvar for veilys er typiske saker velforeningene engasjerer
seg i.

På Hellvik der jeg bor, har
vi fått en flott oppgradert
badestrand med ny hvit
sand. Har den kommet av
seg selv? Er det
kommunen som har ordnet
dette? Nei, det er nok
vellet. Gjennom frivillig
ubetalt arbeid. Ikke
nødvendigvis selve
sanden, men organisering,
bestilling, økonomi, osv.
Dugnad! Selve ordet
skaper kanskje en underlig
frykt hos mange. I en
travel hverdag faller
dugnader nesten alltid på
et tidspunkt hvor man
gjerne skulle gjort noe
annet. Men, uten frivillig
arbeid, som gjennom
dugnader, hadde ikke vårt
nærmeste miljø sett ut som
det gjør i dag. Ikke kan alt
løses med å betale seg ut
av det heller.
Noen må gjøre jobben,
noen må planlegge, noen
må organisere. Til
sammen er dette mange
frivillige timer som gir
mange penger spart. Så
still opp! Om ikke annet
en time eller så. De som
stiller opp har det alltid
hyggelig. Nye
bekjentskaper stiftes
nesten hver gang. Det er
hyggelig!
Hvem er så disse vellene?
På Nesodden er det i dag
32 velforeninger. De fleste
av disse er medlem av
Nesodden Velforbund.
Hvem er så disse som er
med i vellene?
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Medlemmene er selvfølgelig beboere innen vellets område.
Styrene er gjerne ildsjeler eller noen som ønsker å bidra.
Noen velforeninger opplever i likhet med andre frivillige
foreninger, at det er vanskelig å verve medlemmer til
styrene. Alle har vel vært på årsmøter og generalforsamlinger hvor alle ser ned når valg står på agendaen. Jeg
også, ikke noe problem å innrømme det. Men, jeg har jo
gjennom årene vært med i noen frivillige styrer.
Felles for dem alle er at det, uten unntak, alltid er positivt å
være med, og at jobben er ikke så uoverkommelig som man
tror. Dessuten har det gitt meg mange positive opplevelser.
Jeg har blitt kjent med mange nye mennesker, både i eget
nærmiljø gjennom vel-arbeid og ellers på Nesodden gjennom
eksempelvis skolekorps og speiderbevegelsen.

På den måten er også
vellenes behov forsøkt
ivaretatt. Altså; ved å
engasjere seg litt i
nærmiljøet kan man bidra.
Bli med på dugnader, da
forstår man hva som
foregår. Bli med i styrene i
vellene, arranger
dugnader, arranger andre
lokale tilstelninger. Treff
gamle og nye naboer, bli
engasjert, bli litt ergerlig
på politikere og
kommunen, ta det opp
med styret, ta det videre
opp med velforbundet.
Nesodden Velforbund
opplever ofte at flere vel
har tilsvarende utfordringer. Vi vil derfor
samle dette og gjøre det vi
kan for å påvirke.
Bli med! Alle kan bidra i
nærmiljøet! Alle har en
mening! Alle kan påvirke!

Nå er jeg vist tillit gjennom å bli valgt som leder av
Nesodden Velforbund. Denne oppgaven gir meg mulighet til
å påvirke politiske beslutninger. Påvirkningen skjer gjennom
å videreføre vellenes ønsker og behov i dialog med
kommunens administrasjon og politikere.

Har du ønsker for
nærmiljøet, kontakt vellet!
Har vellet behov, kontakt
Nesodden velforbund!
Velforbundet kan møte
kommunen, ofte på vegne
av flere!
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Aking og vinterlek er en
del av allemannsretten
Det er vinter. Snø og is mange steder. Kan noen
jage deg vekk når du er ute med ungene i snøen?
Vi har sjekket med «allemannsretten.no»:
Det står i friluftsloven § 2 andre ledd at det bare er lov å ferdes
med kjelke på vei og sti, og altså ikke i resten av utmarka, dersom
man ikke er over tregrensen. Men de fleste akebakker og
lekeområder om vinteren er jo verken på vei eller sti. Tvert imot
er det gjerne en fordel å holde seg unna slike traseer når man
aker. Denne bestemmelsen i friluftsloven er et godt eksempel på
at det kan lede til feilslutninger dersom man leser en paragraf
alene og tar den på ordet. Jussens verden er slik at man må se
den enkelte paragraf i sammenheng med resten av loven, i lys av
lovens forarbeider, avgjørelser fra domstolene, og andre
rettskilder.
Vinterferdselsretten er særlig regulert i friluftsloven § 3 som sier
at det er lov til å ferdes til fots både i innmark og i utmark, så
lenge man holder seg unna de nærmeste områdene rundt
bebyggelse: «i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i
tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.»

Hva med aking? Allerede da friluftsloven ble utformet på 1950tallet, var det enighet om at ferdsel til fots ikke bokstavelig talt
skulle bety ferdsel bare til fots. Friluftskomiteen, som laget
lovforslaget, skrev i sin innstilling fra 1954:

«At den frie ferdselsrett over
en eiendom ikke betyr at
ferdselen kan foregå med et
hvilket som helst fremkomstmiddel er hevet over tvil. På
den annen side kan ikke
ferdselsretten innskrenkes til
ene og alene å gjelde ferdsel til
fots. Selv om gjeldende rett på
dette punkt er usikker, taler
gode grunner for, at også andre
fremkomstmidler kan brukes,
når de ikke kan antas å volde
nevneverdig skade på
eiendommen.»

Vurdering av andre
ferdselsformer enn å gå til
fots eller på ski må gjøres i
lys av hensynet bak bestemmelsen om å unngå skade på
marken. Hvis aking på
snødekket jordbruksareal
kan føre til skade på det som
skal dyrkes, kan ferdselen
forbys etter friluftsloven § 3
andre ledd. Dette kan blant
annet være aktuelt ved fare
for isbrann, eller der det er
sådd om høsten og plantene
skal vokse opp til våren. Den
generelle hensynsregelen i
friluftsloven § 11 angir også
rammene for hvilke
aktiviteter som er lovlige.
Alle har plikt til å opptre
hensynsfullt og varsomt og
ikke påføre miljøet skade.
Aking er en del av
vinterferdselsretten, så
lenge man ikke skader
grunnen eller ødelegger for
etablert tilrettelegging på
stedet – og for øvrig viser
hensyn.
Så vet vi det, ut og lek.
https://allemannsretten.no-
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Hedret for frivillig
arbeid
Mandag formiddag mottok Bodil
Galaasen prisen som årets frivillige
hjelper i Trysil kommune. Dette
skriver Ola Kolåsæter i bladet
Østlendingen
– Det er mange som gjør en stor frivillig
innsats for å hjelpe andre i kommunen vår.
Det er også derfor vi har opprettet denne
prisen – for å fokusere på frivillig innsats,
sier Ester Borg Rasmussen på Trysil
frivillighetssentral. Bodil Galaasen ble
plukket ut til å motta Trysils første
frivillighetspris blant åtte kandidater.

Vi samler
velforeningene i
Norge
Trivsel og medvirkning i
nærmiljøet
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
www.facebook.com - Vellenes
Fellesorganisasjon
Prisen ble delt ut mandag 5. desember, på
FNs dag for frivillig arbeid. Bodil Galaasen
ble hedret av venner og kjente, og
kollegene i misjonsmusikken.
Tryslingen har i over 40 år bidratt som
frivillig i alt fra idrettslag til Velforeninger
og helselag. I dag er det misjonsmusikken
og formiddagstreff som opptar mest tid.
Ordfører Erik Sletten delte ut prisen som
består av en sjekk på 5.000 kroner.
– Det er veldig mye godt frivillig arbeid som
gjøres her i Trysil, men sjeldent har jeg sett
en CV som det du har, sa Sletten til
prisvinneren.

Vellenes
Fellesorganisasjon
Paraplyorganisasjon for velforeninger i
Norge
Vellenes Fellesorganisasjon
Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.:
995 499 886
post.vfo@velforbundet.no
48090686
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2016 – 2017
Verv

Navn

Fra

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Nesodden Velforbund
Asker Velforbund
Skillebekk vel, Oslo
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Hasle og Frydenberg vel, Oslo Velforbund
Persaunet velforening, Trondheim
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Slottet vel, Nordre Frogn
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, 480 90 686
Organisasjonssekretær Irene Broholt, 920 89 055
post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no
www.facebook.com - Vellenes Fellesorganisasjon
Bank konto: 9235 32 79140

Svalbard i slutten av januar. Nå er det ikke lenge til solen kommer! (Foto: Erik Sennesvik)

