Årsmelding 2016
(for perioden 2016.04.29 til 2017.04.27)

Styret har i perioden bestått av:
Kai Ekstrøm, leder (fratrådt 15.03.2017)
Tone Kolpus, nestleder (styreleder fra 15.03.2017)
Arne Fredbo, kasserer
Karl Jørgen Gurandsrud, sekretær
Finn Rasmussen (fratrådt sommeren 2016), Inger-Marie Urbye, Kirsten Bjørgum, Per Ola Høgmo og
Thor Gislesen (styremedlemmer)

Velforbundet har vært representert i følgende organer:
Dialogmøtet for Teknikk og miljø:
Dialogmøtet for Natur og idrett:
Kontaktgrupper for ny E-18:
Frivillighetsutvalget:
Styret Asker frivilligsentral:

Kai Ekstrøm, Karl Jørgen Gurandsrud
Kai Ekstrøm, Karl Jørgen Gurandsrud
Finn Rasmussen
Thor Gislesen, Kai Ekstrøm
Arne Fredbo

Steinar Fjærvoll har vært styrerepresentant i Vellenes fellesorganisasjon (VFO).

Aktuelle saker
Asker Velforbund har deltatt i den kommunale arbeidsgruppen som høsten 2016 la frem forslag om
kommunal overtagelse av en rekke velveier i Asker. Saken vil komme til politisk behandling i løpet av
2017.
Det er tatt et initiativ overfor kommunen for å få støtte til en felles aksjon for bekjempelse av
brunsnegler. Initiativet ble møtt med velvilje, men det ble ikke spesifikt avsatt midler til dette formål
på budsjettet for 2017. Velforbundet vil fortsatt følge opp denne saken overfor kommunen med
tanke på en felles innsats.
Trafikksikkerhetsspørsmål omfattes av samarbeidsavtalen, men her har kontakten med kommunen
vært relativ begrenset. Velforbundet har merket seg alle innspill som vellene har kommet med i
forbindelse med kommunens trafikksikkerhetsplan. Velforbundet vil søke å sikre at disse lokale
forslag og bekymringsmeldinger, følges opp av kommunen og at det utarbeides en plan for
oppfølgingen. Det bør være sterke grunner til at slike innspill avvises.
Asker Velforbund har startet arbeidet med organiseringen av velforeningenes virksomhet etter
kommunesammenslåingen

Møteaktivitet
– Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter.
– Årsmøte
– Uformelt møte med ordfører Lene Conradi og kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum
– Representert på møter i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny E-18.
– Dialogmøter med Komité for teknikk, kultur og fritid.
– Evalueringsmøte med ordfører, rådmann og kommunaldirektør for Kultur, frivillighet og fritid,
Teknikk og miljø.

Forholdet til medlemmene
Velforbundet ønsker å utbygge og styrke kontakten med medlemmene (velforeningene i Asker). Man
har vektlagt rollen som en katalysator for saker av felles interesse samt å være en inspirator for
vellene.
Styret har i løpet av 2016 aktivt brukt det nettbaserte verktøyet StyreWeb for selve driften av
velforbundet og som kommunikasjonskanal fra styret ut mot medlemsforeningene. Det har også blitt
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utarbeidet en ny logo og en bedre hjemmesideløsning. AV har formidlet en rekke meldinger fra Asker
kommune og andre avsendere til velforbundets medlemmer.

Samarbeidet med kommunen
Samarbeidsavtalen av 31. januar 2012 mellom velforbundet og kommunen har vært rammen for
kontakten. Avtalen legger rammer for samarbeid basert på forutsigbarhet og effektiv bruk av
ressurser. Denne avtalen skal reforhandles i 2017.
Målsettingen med avtalen har vært å:
– sikre klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger
– sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet
– bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter.
Avtalen skal evalueres årlig.
Asker Velforbund har fremmet saker av felles interesse overfor Asker kommune, og søkt å reflektere
vellenes ønskemål og prioriteringer.
Dialogmøtene har vært en viktig del av samarbeidet og kontakten mellom velforbundet og
kommunen.
For å skape best mulig forståelse for brukerorganisasjonenes ønsker og behov er det derfor viktig
med en representativ deltakelse på dialogmøtene fra de politisk valgte representanter.

A. Teknikk og miljø
Velforbundet har arbeidet med
– sanering av luftstrekk, samt sikring av at nye kabler legges i bakken og ikke i luften.
– farger på koblingsbokser der det i dag virker skjemmende med forskjellige farger på bokser i
klynger. Dermed vil de også møte kravet i veinormalen.
– å sikre rydding av vegetasjon langs veier hvor kommunen eier grunnen
– sikre at løkker og andre områder som brukes til fritidsaktiviteter i nærområdene, regelmessig
ryddes.
Dialogmøtet med Komité for Teknikk, kultur og fritid ble avholdt 6. mars 2017. Asker Velforbund
fremholdt bl. a. at samarbeidet med teknisk sektor gjennomgående har vært godt, men arbeidet
med sanering av luftstrekk har gitt få resultater. Det er observert og påpekt at kommunen ikke alltid
følger sine egne retningslinjer i denne sammenheng.

B. Natur og idrett
Velforbundet arbeider med:
– vedlikehold og opprustning av Askers strender.
- tiltak for bekjempelse av brunsnegler
– tiltak mot forsøpling av friområder
– i samarbeid med Asker Turlag og kommunen med planer om lokale turstier
Dialogmøtet med Komité for Teknikk, kultur og fritid ble avholdt 8. mars 2017.

C. Plan- og trafikksaker
Velforbundet er høringsinstans i de fleste saker. På trafikksikkerhetsområdet er det et
forbedringspotensial i forbindelse med kontakten med kommunen. Velforbundet vil følge dette opp i
2017.
Velforbundet er medlem av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, som bl. a. gjennomfører fartsog trafikkmålinger.
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D. Frivillighetsutvalget
Frivillighetsutvalget skal være en pådriver for økt samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor.
Målsettingen for utvalget har vært å være
– møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid i Asker
– høringsinstans i saker som omhandler temaer som er styrende for velferdssamfunnet, det være seg
folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål mm. Utvalget samordner sitt arbeid
med utviklingen innen folkehelsearbeidet
– arrangør av en frivillighetskonferanse hvert år hvor temaene understøtter utvalgets mandat.
Konferansen skal fungere som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet
– ansvarlig for gjennomføringen av den årlige TV-aksjonen.

E. Velrusken
Velforbundet fordeler 100.000 kroner av kommunale midler til opprydding i nærområdet. Velrusken
har vært gjennomført med godt resultat i 2016. 24 velforeninger søkte om til sammen 292.619
kroner. To foreninger, Drengsrud vel og Konglungen vel fikk premie for særlig godt utført Ruskenprosjekt.
Det har i 2015 og 2016 vært problemer med utbetalingen av bevilgede midler fra kommunen.
Dersom disse ikke blir løst, vurderer AV å avvikle samarbeidet med AK om Velrusken for 2017. Brev
om saken er sendt leder for Natur og idrett.
Velforbundet har signert en avtale om Velrusken for 2017 med Asker kommune. Støttebeløpet er
fortsatt 100.00 kroner.

F. Prosjektstøtte
Asker Velforbund har støttet gjennomføringen av mindre prosjekter hos 13 forskjellige velforeninger
med 4.000 kroner hver, til sammen 52.000 kroner.

G. Integrering
Velforbundet har hatt noen midler til rådighet til integreringstiltak. Søknade fra NaKuHel har blitt
støttet med NOK 23.600.

Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Norge. VFO inngikk
sammenslutningsavtale med en konkurrerende organisasjon i 2016, og samler nå de fleste
velforeninger i Norge, rundt 2.000 foreninger med rundt 140.000 medlemmer.
Asker Velforbund samt 29 av velforeningene i Asker er medlemmer i VFO. Medlemskapet gir bl. a.
forsikringsdekning og juridisk assistanse samt rabatt på bruk av StyreWeb, som alle
medlemsforeningen nå har en enkel tilgang til. Dessuten koordinerer og utarbeider VFO
samlesøknader for medlemsforeningene for refusjon av merverdiavgift.
VFO utgir også Velposten.

Avslutning
Asker Velforbund har et godt samarbeid med både det politiske og administrative nivå i Asker
kommune.
Vi takker velforeningene for godt samarbeid i 2016 og minner om at foreningenes oppslutning om
Asker Velforbund er en forutsetning for at vi skal oppnå gode resultater i arbeidet som utføres til
felles beste.
Asker, 14.03.2017
Styret i Asker Velforbund
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