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Ansv. Erik Sennesvik

-

Nytt om velarbeid i Norge

Vellenes Fellesorganisasjon
Kompensasjon for merverdiavgift ut før jul

Sett av 3. mars:

Avkortningen øker –
mindre tilbake

Landskonferanse og
landsmøte

Kr 2.790.000,- er på vei tilbake til velforeningene i Vellenes
Fellesorganisasjon. Selv om dette tilsynelatende er et høyt
beløp, må velforeningene betale over ¼ av merverdiavgiften selv
Reduksjonen i forhold til virkelig påløpet merverdiavgift er 27,2%
mot 23,6 i fjor. Dette viser at Regjeringen ikke følger opp målet
om at frivilligheten ikke skal betale merverdiavgift på frivillig
arbeid. Staten skylder på at dette er fordi flere søker og at
tilbakebetalt merverdiavgift øker innsatsen når det gjelder frivillig
arbeid! Det er med andre ord et problem at den frivillige
innsatsen øker. Fra frivilligheten er kravet entydig: Full
kompensasjon.

Skrytelisten til Staten
«I alt 23 500 frivillige lag og organisasjoner vil før jul få utbetalt
momskompensasjon på tilsammen 1,32 milliarder kroner. Nær
1000 flere lokallag får momskompensasjon i 2017 sammenlignet
med 2016. Dette viser at ordningen blir stadig bedre kjent, og en
dermed når ut til flere lokale lag og foreninger med i ordningen.»

Foreslå temaer til
Landskonferansen og
meld deg på
I neste styremøtet vil
refusjonsordningen for
deltakere bli vurdert ut fra
de store forskjellene i
reisekostnader.
Vi vil kort etter møtet sende
ut informasjon på e-post.

Hva er viktige temaer?
Under landskonferansen
ønsker vi å ta opp aktuelle
temaer. Vi vil ha et åpningsinnlegg fra en sentral
person, men også gi plass til
deltakelse i arbeidsgrupper
om viktige temaer lagt tett
opp til vellenes daglige
oppgaver.

Se forslag til temaer
På www.velnett.no finner du
forslag til temaer. Vi vil
gjerne høre medlemmenes
syn på valg av tema før vi
legger det endelige
programmet. Vi setter pris
på tilbakemeldinger til
vfo@velforbundet.no
Følg oss også på
Facebook.com
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Lederens hjørne
Dobbeltmoral?
«Norge er verdensledende på frivillig
arbeid, og halvparten av befolkningen i
Norge engasjerer seg i frivillig arbeid.
Innsatsen de gjør har betydning for
enkeltmennesker, men også for
samfunnet.»
Signalet fra Regjeringen er klart.
Men følges det opp? Når debatten om
årets statsbudsjett legger seg, vil støyen
omkring bevilgninger til frivilligheten stå
igjen som noe av det vi husker.
En del ble rettet opp i budsjettdiskusjonene.
Det var stort sett kampene for de
tradisjonelle områdene. Det handlet om å
beholde det man hadde sist år.
Nytenkningen uteblir. De som har mye,
beholder det de har. De som intet har,
forblir fattig – i frivilligheten som ofte
ellers.
Vellenes Fellesorganisasjon må likevel
fortsatt stå hard på. Velarbeid er grunnfjell
i frivilligheten. Dette arbeidet må støttes på
lik linje med andre frivillige sektorer.

Landsmøte 3. mars

Velarbeid som
grunnsteinen for
god folkehelse!
3. mars er det tid for landsmøte i
Vellenes Fellesorganisasjon. 7 år
har gått siden stiftelsen. Nå er
velforeninger samlet under samme
paraply og arbeider for trivsel og
trygghet i nærmiljøet. Det er god
folkehelse.
Landsmøtet arrangeres i tilknytning til
landskonferansen i Oslo ved Thon Hotel
Opera lørdag 3. mars. Møtestedet ligger
sentralt ved Oslo sentralbanestasjon.
Saksdokumenter og invitasjon
Innkalling og invitasjon blir sendt ut i
januar. Saksdokumenter blir sendt ut i
februar. Saker som skal behandles av
landsmøtet, må være innsendt til styret
innen to måneder før landsmøtet, det vil si
innen 3. januar 2018. Landsmøtet kan ikke
fatte vedtak i noen sak som ikke er nevnt i
innkallingen. Innkalling til landsmøtet med
sakliste og nødvendige dokumenter sendes
elektronisk eller som vanlig post til medlemmene senest 3 uker før landsmøtet.

Hilsen Erik Sennesvik

(Foto: Erik Sennesvik)
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Ingen jul uten velforeningen

Julegrantenning,
julemarkeder, nisseløp
Fra hele landet strømmer det på meldinger.
Velforeninger skaper førjulsstemning, ofte
sammen med andre lokale foreninger og lag
Det er fjerde året på rad foreningen Julemarked i Åsgårdstrand
trommer sammen til førjulsmoro. Her var alle invitert med, og de
fleste hadde takket ja. Da blir det både marked, nissetog og
julegrantenning i løpet av førstkommende lørdag og søndag,
skriver avisen Gjengangeren.
– Det er viktig at vi inkluderer så mange som mulig. Her får alle en
mulighet til å vise seg fram – og responsen har vært veldig bra,
sier Ingrid Kristine Lund og Marianne Vikse på vegne av
arrangørene.

Velforeningen med viktige innslag
– Vi samarbeider med velforeningen som arrangerer nissetoget
og julegrantenningen, sånn sett blir det jo en enda større fest,
forklarer Lund. – Dette skjer søndag kveld, men markedet, ja det
er jo åpent hele lørdag og søndag.

Tæring etter næring
– Vi arrangerte julemarked for første gang i fjor. Det ble så
vellykket at vi ville gjøre det igjen i år. Nå er det utvidet fra 18
utstillere i fjor til 30 utstillere i år, forklarer leder Lars Erik Bakke i
Melsomvik og omegn Vel til Tønsberg Blad. Julegrana var pyntet.
Det luktet bål og brente mandler. Noen kom i full fart på
sparkstøttingene sine. Bakgatene ved Melsomvik kirke hadde blitt
pyntet til jul, og julemusikken og frostrøyken satte sitt preg på
stemningen.

Stemning fra
nord til sør
Det var skikkelig
folksomt på torget da
julegrana ble tent i
Nesset i Hadsel

(Foto: Idar Ovesen)

– Aldri har det vel vært så
mye folk på torget, mente
leder Kate Adolfsen i
Stokmarknes Vel, som sto
bak arrangementet.
Kommentaren gikk til Bladet
Vesterålen.

Adventsglede i
Ålesund:

Nå tennes
tusen julelys

Foto: Tom Rønningen

Julegrana på
Rådhusplassen blir
tent lørdag ettermiddag.
Her vil Aalesunds
Ungdomsmusikkorps legge
musikk til opplevelsen.
På Storhaugen er det
velforeninga som sørger for
juletretenning og stemning
for store og små, ifølge
Sunnmørsposten.
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Velforeningen som «nærheimevern»?

Nabohjelp og opprydding
under de kraftigste
regnværene på lenge
Særlig Sørlandet og Vestlandet har vært kraftig
rammet denne høsten. Og mer blir det. Fra
avisene ser vi at lokalt samhold og engasjement
har bidratt til å redusere skadeomfang og
ettervirkninger. Dugnadsånden lever i beste
velgående i velforeningene
Med sin lokalkunnskap kan velforeningene spille en viktig rolle for
å redusere skader og hindre store ødeleggelser. Småelver og
bekkefar, trær som sliter på «sine gamle dager». Mye kan gjøres
ved at velmedlemmene holder øye med omgivelsene omkring i
boligområdet. Bruk medlemsblad eller nettsiden til å motivere til
skadeforebyggende innsats. Mer omfattende tiltak bør meldes til
kommunen.
Hold avløpsrister fri for is og snø. Neste uke kan regn og mildvær
skape mye overvann. Det er viktig at alle tar ansvar for å holde
rister åpne, også de som er i vegen utenfor egen bolig.

Kristiansand utreder:

Involver
flere
instanser
I flere av modellene som
forskningsprosjektet for
krisehåndtering har
utarbeidet for forskjellige
katastrofescenarier
anbefales det å involvere
langt flere instanser enn
nødetater og kommune.
– Etter flommen ble det for
eksempel klart at vi her
lokalt i større grad kunne ha
involvert både frivillige
organisasjoner og
befolkningen generelt.
Erfaringer fra andre steder
har også vist at det kan ha
god effekt å forberede folk
på at katastrofer kan
inntreffe, samt drille dem på
hvordan de da bør forholde
seg, sier beredskapssjef
Sigurd Paulsen i Kristiansand
kommune, og utdyper:

Til velforeninger og andre
frivillige foreninger
Informasjonen kan gå til
velforeninger eller frivillige
organisasjoner, eller
direktesendes via sms, epost eller sosiale medier,

sier hun.

Ryddedugnad på
Lunde i Søgne etter
flommen:
Hvor gjør vi av overflatevannet?
Spørsmålet kommer fra Lørenskog kommune. Vannet renner av
bygninger, veier og andre tette flater og eventuelt ned i kjellere.
Kommunen oppfordrer alle velforeninger, sameier og
borettslaget til å lage løsninger som tar vare på regn- og
smeltevannet.

«Tirsdag fra kl. 16 blir
det ny ryddedugnad på
Lunde etter flommen.
Denne gangen står Føssa
for tur», meddelte
velforeningen på
facebooksidene sine.
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Sekretariatet styrkes

Vellenes Fellesorganisasjon
med besøksadresse Øvre Slotts
gate 2b
I høst etablerte Vellenes Fellesorganisasjon seg i
«Frivillighetens hus»
Og her er ikke VFO aleine: Mange kulturforeninger og
organisasjoner holder til i samme bygg. Her har også Frivillighet
Norge sine lokaler. Det er et «Frivillighetens hus» der gjensidig
inspirasjon er viktig.

Annette Henriksen betjener kontoret 3 dager i uken, mens Irene Broholt
arbeider fra hjemmekontor. Vårt kontor ligge nederst i Øvre Slottsgate
ved Kristiania Torv. (Foto: Erik Sennesvik)

Sikrest med
e-post
Stort sett vil medlemshenvendelsene komme
på mail og telefon, men
mail gir mest fleksibilitet.
Tilgangen til møtelokaler og
kontorplass bedrer arbeidsmulighetene betraktelig.
Annette Henriksen ble i høst
tilsatt som
organisasjonssekretær i
Vellenes Felles-organisasjon
i 60% stilling - i første
omgang til 15. mai. Hun vil
ha fast kontordag mandag
og onsdag i vårt kontor i
Øvre Slottsgate 2b og for
øvrig være tilgjengelig på
mail vfo@velforbundet.no
og telefon 94148897.
Organisasjonssekretær Irene
Broholt arbeider midlertidig
i redusert stilling. Med
andre ord kan medlemmene
fremdeles trekke på hennes
lange erfaring i velarbeid.
Administrasjonsleder Eivind
Bødtker ønsker å trappe
ned, men er fremdeles en
ressurs for VFO.
Leder Erik Sennesvik har
ansvaret for organisasjonspolitiske saker.

Vellenes
Fellesorganisasjon
Telefon 94148897
vfo@velforbundet.no
www.velnett.no
www.facebook.com
Leder Erik Sennesvik 90967676
Administrasjonsleder
Eivind Bødtker
48090686
Organisasjonssekretær
Irene Broholt
92089055
Organisasjonssekretær
Annette Henriksen
94148897
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Velforeninger og sameie

Fellesskap
etter ulike
regler
Mange velforeninger i Norge er
dannet ut fra et fellesskap for
boområdet. Dersom dette er et
sameie, må velforeningen ta hensyn
til at ulike bestemmelser kommer til
anvendelse for velforeningens og
sameiets arbeidsområder
Sameiet reguleres av Sameieloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-0618-6 og gir rettigheter og plikter til dem som
eier noe sammen. Loven gir retningslinjer for
hva sameiet kan beslutte. I de fleste saker
avgjøres saker med vanlig flertallsbeslutning.
Et flertall kan likevel ikke gjøre flertallsbeslutninger over tiltaket i fellesområdet som
ensidig berører en mindre del av sameierne.
Det er viktig å merke seg at vedtak som gjøres
for sameiet må være i samsvar med loven, men
at de da har rettslig virkning.

Eksempel på misbruk av råderett
Et flertallsvedtak kan ikke innskrenke en
sameiers berettigede bruk av sameiegjenstanden jf. § 3 i loven som omhandler
"bruk og utnyttelse". Dette gjelder både faktisk
og juridisk rådighet. Loven er også klar på at et
flertallsvedtak ikke kan gå ut på å gjøre
sameietingen om til "noko anna". Et slikt
vedtak vil gripe direkte inn i sameiets
egenkarakter og er derfor ikke tillat.

Velforening
Sameiet begrenses til forhold som er knyttet til
felles eiendom. Når et sameie også er
velforening innebærer dette at beboerne
gjennom velstyret kan arbeide for nærmiljø og

et godt bomiljø på alle relevante felter. Dette
gjelder trafikksikkerhet, kommunens
vedlikehold av veier, skolegrenser, anlegg som
skal oppføres i nærområdet. Her gjelder
simpelt flertall i årsmøtet, eventuelt
styrevedtak. Vedtakene er imidlertid ikke
rettslig bindende utad, men er uttalelser fra
beboerne i velområdet. Her gjelder regler for
medvirkning og uttalerett i norsk lov.

Sameie:
Når to eller flere personer eier noe sammen
foreligger sameie. Det er selve eiendomsretten
som er delt, ikke bruksretten. For eksempel; en
fast eiendom kan være i sameie mellom flere,
men selv om hver sameier bare eier en prosent
av eiendommen vil hver sameier kunne bruke
hele eiendommen.
Sameie av eiendom kan deles inn i to
hovedtyper, personlig sameie og realsameie.
Personlig sameie heter det når flere personer
eller organisasjoner eier en eiendom sammen.
Realsameie heter det når eierforholdet er
knyttet til en annen eiendom. Eieren vil her
ikke kunne selge sin sameieandel til en annen
uten samtidig å overdra den eiendom
sameieandelen er knyttet til.
Dette er situasjonen for de fleste boligsameier
som eier et fellesareal sammen.

Velforening:
En velforening er en sammenslutning av- og for
beboere, innenfor et avgrenset boområde, for
eksempel et byggefelt eller en grend, som har
gått sammen for i fellesskap å skape et bedre
og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område.
Det er en forening som ikke er basert på
særinteresser, men ser området som en helhet
og tar opp de utfordringer nærmiljøet står
overfor.
Det er en god løsning å samarbeide med
nærliggende velforeninger for tiltak som ligger
utenfor eget velområde. Et samarbeidsutvalg
for hele kommunen vil styrke nærmiljøarbeidet
ytterligere.
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Type

Beskrivelse

Lovregulering. .Frivillighetsregister

Dugnader og arrangementer – ad
hoc

Noen kommer sammen for å utføre en
oppgave, ikke fast styre

Ingen lovregulering, faller utenfor alle
bestemmelser.

Dugnader som arrangeres av en
forening inngår imidlertid i
foreningens virksomhet

Arrangeres dugnaden av en forening,
faller den innenfor bestemmelsene for
foreningen

Geografisk avgrenset område.

For å kunne bli registrert i
Frivillighetsregisteret, må enheten
drive frivillig virksomhet. Det er bare
foreninger, stiftelser eller aksjeselskap
som kan registreres. Enheten kan ikke
dele ut midler til fysiske personer.
Enheten må ha et styre. Som frivillig
virksomhet regnes aktiviteter som ikke
er fortjenestebasert

Velforening, frivillig medlemskap

Virksomhet i samsvar med formålet og
ingen tilbakeføring av overskudd til
enkeltmedlemmer. Allmennyttig ikke
fortjenestebasert.

Skatte og avgiftsbestemmelser som for
frivillige, ideelle foreninger.
Velforening, obligatorisk
medlemskap

Obligatorisk medlemskap kan være
begrunnet i pålegg fra kommunen,
utbygger, men kan også representere et
eller flere sameier.

Som for frivillig medlemskap

Virksomhet i samsvar med formålet og
ingen tilbakeføring av overskudd til
enkeltmedlemmer. Allmennyttig ikke
fortjenestebasert
Sameier, Huseierforeninger

Selveide boliger, ideell andel av
fellesområder med ansvar i samsvar
med regler eller vedtekter.

Egne vedtekter med utgangspunkt i
sameieloven. Ikke frivillig forening,
men kan være velforening med frivillig
arbeid ut over reine sameieinteresser.

Seksjonssameie

Felles ansvar for det samlete
seksjonssameiet.

Egne vedtekter med utgangspunkt i lov
om seksjonssameie. Ikke frivillig
virksomhet i relasjon til
frivillighetsregister, skatte- og
avgiftslovgivningen

Selveier av egen andel (boligenhet)

Boligsameie

Samvirkeforeninger

Veilag

Felles ansvar for fellesarealer. Selveier
av egen andel (boligenhet)

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.
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.

Egne vedtekter med utgangspunkt i lov
om seksjonssameie. Ikke frivillig
virksomhet i relasjon til
frivillighetsregister, skatte- og
avgiftslovgivningen
Reguleres av lov om samvirke. Ikke
frivillig virksomhet i relasjon til
frivillighetsregister, skatte- og
avgiftslovgivningen

Styring og myndighet i samsvar med
vegloven.
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Folkehelsearbeid og velarbeid

Inviterer til
samarbeid
Vellenes Fellesorganisasjon inviterer
Helsedirektoratet til samarbeid som
fremmer god folkehelse der folk bor.
Vi mener godt velarbeid bidrar til
god folkehelse.
I brev til Helsedirektoratet legger vi fram en
omfattende begrunnelse for hvorfor et
samarbeid kan bli en «vinn - vinn» løsning, og
ber om et møte for å drøfte dette nærmere.
Formålet med folkehelseloven er å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal
fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og
bidra til å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse.
Administrasjonssjef Eivind Bødtker har arbeidet
mye med denne saken i høst (Foto: Erik
Sennesvik)

oppvekstmiljøer. Over tid har mange av
oppgavene endret seg, men formålet er
fremdeles lokalt ansvar og engasjement på de
områdene der storsamfunnet ikke strekker til.
Vi tror Norge ville vært et annet land uten
velforeninger, grendelag og nærmiljøforeninger».

Praktisk og konkret
«Vellenes virksomhet er folkehelse i praksis:
Vellene har vært en aktiv del av den «Norske
modellen» siden 1774.
Vi beskriver virksomheten kort i vedlegg 1 til
brevet og trekker frem følgende:
• All virksomhet som bedrer kommunikasjon
mellom mennesker i et bomiljø forbedrer
folkehelsen.
• Vellenes arbeid er nettverksbygging og
skaper sosiale plattformer som motvirker
ensomhet og problem med psykisk helse,
og forebygger kriminalitet
• Vellene har konkrete funksjoner i
beredskapssammenheng med sin kunnskap
om alle medlemmer, og mulighet til å gi
informasjon.
• Integrering av innflyttere er en viktig
oppgave, i betydningen hverdagsintegrering i praksis.
• Tilrettelegging av grøntområder,
opparbeiding av lekeplasser, skogstier og
skiløyper skaper helsefremmende aktivitet.
• Løsning av vanskelige reguleringssaker og
naboforhold til beste for lokalsamfunnet
• Løsning av trafikkforhold bedrer sikkerhet i
boområdet, og utenfor.
• Legger til rette for kommunikasjon med
kommunen om viktige saker for
nærmiljøet, noe som er sterkt ønskelig fra
flere hold

Vellenes Fellesorganisasjon sin plass.

God folkehelse er ikke statistikk – det er
trygge og gode bomiljøer.
«Velforeninger har en sentral plass i det
allmennyttige og frivillige arbeidet for lokalt
ansvar, gode bomiljøer og trygge

Sentralorganisasjonen Vellenes Fellesorganisasjon(VFO) virker som katalysator for
folkehelse. VFO legger til rette for vellene på
alle områdene ovenfor.
Dette arbeidet kan vi gjøre mer av, og vi kan
fokusere bedre på folkehelsevirkningen av vår
og vellenes virksomhet, dersom vi får en statlig
driftstøtte til å jobbe mer for fellesskapets
beste. Vi vil f.eks. kunne ansette en folkehelsekoordinator øremerket folke-helsearbeidet. Vi
vil kunne være et mer aktivt ledd i
kunnskapsoverføring og motivasjon for
deltakelse i sivilsamfunnet og folkehelse.»
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Hvem har ansvaret for veien der du ferdes?

Informativt og interessant
om private veier
Svært mange velforeninger er på en eller annen måte
involvt i private veier innen foreningens område. Mange
foreninger er til og med etablert for å ivareta slike veier
på vegne av medlemmene. De samme private veier er
kilde til utfordringer, problemer og stridigheter for
velforeningene. Mange føler at de befinner seg i en
juridisk gråsone. Hjelp fra kommunen har det vært
vanskelig å få.

Erik Gauer: Private veier – et
uanmodet fellesskap
Cappelen Damm Akademisk,
Oslo 2017
"Vel og Veilag" på
www.velnett.no

Av Karl Jørgen Gurandsrud
For velforeninger og andre som er involvert i private veier,
er det nå utgitt en bok om akkurat disse; «Private veier – Et
uanmodet fellesskap». Bak denne står juristen Erik Gauer,
som blant annet er medforfatter av «Vegloven med
kommentarer».
Innholdet i den nye boken er relativt omfattende, og dekker
de fleste sider ved private veier, altså vesentlig mer enn en
vanlig velforening normalt har behov for. Samtidig er den
redigert slik at det er enkelt å finne den informasjonen man
har bruk for, uten å måtte lese hele boken.
Innledningsvis fastslås hva som er privat vei; alle veier som
ikke er offentlige. Dette skillet fastslås i veiloven, og er
absolutt. Private veier har et eget kapittel i Lov om vegar
(veglova), kapittel VII.
Eiendomsretten til en privat vei kan være krevende å fastslå.
Det samme gjelder ferdselsretten og forholdet til offentlige
veimyndigheter. Gauer belyser i boken sin dette på en
informerende måte. Organisering og kostnadsfordeling ved
drift av private veier har fått to omfattende kapitler. Her er
det mye verdifull informasjon å hente.
Til slutt i boken finnes vedlegg som omfatter utdrag av
veiloven, forslag til vedtekter for veilag og eksempel på
forliksklage. Boken har også et stort dokumentregister og et
nyttig stikkordregister. Etter min vurdering inneholder boken
til Erik Gauer det vesentlige av nyttig informasjon for dem
som er involvert i en eller flere private veier.
For velforeninger som har private veier i sitt område bør
denne boken straks kjøpes inn for foreningens regning. Selv
om man ikke har veiproblemer i dag, er det godt å være
forberedt den dagen de oppstår.
Karl Jørgen Gurandsrud, styreleder i Båstad og Omegn
Vel og Asker Velforbund.

Grasrotandel

Urolig for
nytt forslag
Forslag til nye regler for
«Grasrotandel» skaper
usikkerhet og byråkrati.
Grasrotandel er en målrettet
inntektskilde for viktig innsats i velforeninger for god
folkehelse og allmennyttig
innsats i lokalmiljøet. Det er
imidlertid en utfordring, at
de fleste begreper som
brukes i høringsnotatet og
forskriften ikke har en
entydig definisjon og gir
grunnlag for ulike tolkninger.
Les hele uttalelsen på
www.velnett.no
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Styrets høstseminar

Internasjonalt
arbeid

Professor emeritus Harald Koht, også velkjent i VFO, ga en oversikt over
prosjektmuligheter i internasjonalt arbeid og innledet til debatt om
internasjonalt arbeid. (Foto: Erik Sennesvik)

Saken ble inngående drøftet
som del av styreseminaret,
der professor Harald Koht ga
en fyldig oversikt over ulike
former for internasjonalt
arbeid og hvilke støtteordninger som blir brukt.
Det var enighet om at VFO
burde legge bedre til rette
for tjenlig partnerskap med
lokale prosjekter i EU. Dette
krever særskilt kompetanse
og mulighet for oppfølging.

Internasjonal rådgiver
Styret konkluderte med at
Harald Koht tilbys funksjon
som «Internasjonal
rådgiver» og ivaretar disse
oppgavene. Ruth Våpenstad
utgjør sammen med Harald
et internasjonalt råd for
styret.

Arbeide med profil og merkevarebygging ble satt i gang. En mer
enhetlig profil utad er nødvendig.

Vellenes
Fellesorganisasjon
fremstår uryddig
Organisasjonen har lite
enhetlig logobruk og bør
arbeide mer med sitt
hovedbudskap utad. Det var
enighet om at det må bli
orden på dette, men det er
nok behov for en modningsperiode

Vedtekter

Styret i Vellenes Fellesorganisasjon lot seg lokke ut i det fine
ettersommerværet på Hurdalsjøen Hotell.

Det vil bli lagt fram egen sak
om å igangsette et vedtektsarbeid i kommende periode.
Dette skjer med utgangspunkt i synspunkter som
kom fram på landsmøtet
2017.
Styret gikk ikke inn for
forslaget om å opprette en
kontrollkomite.
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Frivilligsentraler

Lokal møteplass for frivillig
innsats
Frivilligsentralene er lokale møteplasser for
enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som
skal skape mer frivillig innsats for og med det brede lag av
befolkningen i området. Det er 430 aktive sentraler i
landet. Velforeninger er viktige deltakere i flere av dem
Hvem som helst kan starte en frivilligsentral, men for å få statlig
tilskudd må den godkjennes av kommunen, som også forplikter
seg til å yte økonomisk støtte minst på nivå med den statlige
støtten. Denne er kr 365.000,- pr år.

Organisering
Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale
forutsetninger og behov. De kan drives av kommunen, som en
stiftelse, aksjeselskap eller som en frivillig forening. Om en
frivilligsentral faller innenfor eller utenfor målgruppen for
bevilgningen er det opp til den enkelte kommune å ta stilling til.
Vi har tatt med utsnitt av nettsiden for sentralen i Vågå kommune
til høyre- som en appetittvekker.

Daglig leder
Det skal tilsettes en daglig leder. Det skal normalt være en hel
stilling, men den kan deles opp ut fra kompetanse og erfaring.

Eksempel på rammer og mål ved Rykkinn Frivilligsentral:
a. Frivilligsentralen skal bidra og stimulere til frivillig innsats for
et opplevelsesrikt og godt bo- og oppvekstmiljø for alle på
Rykkinn blant annet gjennom det mangfold av foreninger og
lag som finnes
b. Frivilligsentralen skal bidra til god folkehelse, i vid forstand,
for beboere i alle aldre
c. Frivilligsentralen kan selv initiere, mobilisere og samordne
frivillig aktivitet i området
d. Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og et bindeledd
for de som ønsker å yte eller motta frivillig innsats
e. Frivilligsentralen skal utvikles av personer eller
organisasjoner/foreninger/ grupper som er medlem i sentralen
f. Frivilligsentralen skal legge til rette for møteplasser på tvers
av kulturer og generasjoner og skape kontakt og aktiviteter
mellom innbyggerne, frivillige organisasjoner og foreninger i
området
g. Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende
frivillige organiserte arbeidet – og til det profesjonelle
omsorgsapparatet i kommunen

Les mer om frivilligsentraler på:
https://www.regjeringen.no/no
/tema/kultur-idrett-ogfrivillighet/frivillighet/innsiktsar
tikler/Frivilligsentraler1/id2000
850/

Frivilligsentralen i Vågå er
ein møteplass for:
- alle aldersgrupper og
kulturer
- dei som ynskjer å hjelpe
til, og dei som har behov for
hjelp
- dei som vil delta i sosialt
fellesskap, og gjere noko
saman med andre
Oppgåvene skal vere eit
tillegg til det som er eit
offentleg ansvar.

Aktivitetar:
•
•

Småbarnskafe
Kafe og møteplass, tysdag
og fredag
• Bøy og tøy
• Gågruppe, med og utan
rullator
• Besøksteneste
• Blomsterdamer på
Vågåheimen
• Matombringing
• Utkøyring av strøsand
• Allsang-gruppe
• Leksehjelp
• Sokkestrikking
• Frivillige til Ting og Tøybutikk
• Seniordans
• Steinsliping
• Vevstugu
• Internasjonal
handarbeidskafe
• Bøy og tøy/Sittedans
• Skravlegruppe for
innvandrerkvinner
• Aktivitetsdag
Er det noko av dette som
freistar deg? Har du ide om nye
tiltak som kunne passe på
Frivilligsentralen? Ta kontakt
med oss!
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Fra lekeplass til lek og opplevelser?

Oppgradering og
fornyelse på Ravnkollen
Leke og opplevelsesområder er blitt stikkord for
fornyelse av lekeplasser. Spesielt krevende blir
dette i byområder, som ved Ravnkollen
Borettslag på Romsås i Oslo
I august åpnet to av totalt fire lekeplassområder som skal
oppgraderes i borettslaget. Prosessen har vært lang, og det
har vært mange hensyn å ivareta. Det er søkt og mottatt
støtte fra Grorud stiftelsen. Det var ønskelig å lage et

”nærmiljøanlegg” som alle kan benytte seg av. I første runde ble
det tatt hensyn til at det måtte etableres et område også for de
aller største barna. Apparatene som er valgt har veldig

mange utfordrende og morsomme funksjoner, slik at det er

tilgjengelig for alle. Dette er
produkter man ikke går lei
av for det tar tid å mestre
alle aktivitetene.
- Dette skulle vært over alt.
Det er kjempegøy, sier et av
barna. Han har allerede
testet ut de fleste
lekeapparatene.
Samarbeid
Første byggetrinn på
Ravnkollen var ferdig i
august 2017. Neste trinn er
beregnet til sommer 2018.
Søve As har levert
lekeapparater, stått for
planlegging og frem-skaffet
tegninger for prosjektet. SL
Stenlegging AS har stått for
utføringen av oppdraget.
-Vi har fått gode
tilbakemeldinger fra
borettslaget, tross noen
forsinkelser. Det har vært et
godt samarbeid hele veien
mellom alle parter, sier Roy
Skogly i Søve.
Noe for alle
-Leveringen har vært stor og
komplett. Alle løsningene er
skredder-sydd på
forespørsel. De minste barna
har fått apparater i liten
skala, mens ungdomsskoleelevene har mer krevende
apparater. Det er også blitt
rom for gym apparater som
også er tenkt som et tilbud
for de voksne, sier Skogly
Tilpasset landskapet
Uteområdet byr på variasjon
og tilbud i alle
aldersgrupper, samtidig som
det er godt tilrettelagt, slik
at apparatene skal ivareta
både trening, aktivitet, lek
og sosiale ferdigheter.
Utstyret er plassert og satt
sammen slik at de innfrir
kravene til universell
utforming og tekniske
standarder.
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Årsmøtet i Frivillighet Norge:

Styrk den organiserte
frivilligheten!
Denne årsmøteresolusjon ble vedtatt på
Frivillighet Norges årsmøte torsdag 16.
november 2017.
Engasjementet i den norske befolkningen er høyt, og mange
ønsker å bidra med frivillig innsats for saker de tror på.
Personlige initiativ og engasjement er viktige, men må tas
godt imot og føres videre om de ikke skal forsvinne. Den
organiserte frivilligheten er de frie initiativers infrastruktur.
Den organiserte frivilligheten jobber langsiktig og har rom
både for nye initiativ og for å bygge opp og videreføre
verdifull kunnskap, erfaring og kompetanse, selv om
enkeltmedlemmer og frivillige slutter. Det har en
samfunnsverdi som er større enn summen av
enkeltpersonenes innsats.

Fra årsmøtet i Frivillighet Norge. (Foto: Erik Sennesvik)

Gjennom generasjoner har de frivillige organisasjonene
bygget det norske samfunnet. De har utviklet våre viktigste
helse -og omsorgstjenester og driver majoriteten av kultur-,
idretts- og fritidstilbudet vårt. De frivillige organisasjonene
er møtesteder, inkluderingsarenaer og kunnskapsforvaltere.
De tar ansvar for samfunnsberedskapen, styrker
demokratiet og skaper sunne nærmiljøer med tilhørighet,
tillit, varme og liv i hele landet.
Med sin uavhengige posisjon mellom stat og marked, er de
frivillige organisasjonene folkets viktigste kanaler for politisk

påvirkning mellom valg.
Organisasjonene bygger
demokratisk kompetanse
og tillit i samfunnet.
Gjennom sitt nedenfra-ogopp-perspektiv er de
viktige korrektiv til
myndighetene, og de
sørger for at befolkningsgrupper blir hørt i
saker som angår dem.
Det er positivt at staten
har satt ”mer frivillighet
for flere på en enklere
måte” som mål for
frivillighetspolitikken.
Da må staten anerkjenne
verdien av den
organiserte frivilligheten
og bidra til å bygge opp
under de verdiene
frivilligheten skaper ved å
gi rammebetingelser som
sikrer utvikling,
uavhengighet, forutsigbarhet og kontinuitet.
Frivillighet Norges
medlemsorganisasjoner
forventer at den
kommende frivillighetsmeldingen vil bidra til å
styrke den organiserte
frivilligheten.
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Det brenner ofte i julen:

Røykvarsleren
går ut på dato
Visste du at røykvarsleren har
begrenset holdbarhet? – Bytt
varsleren hvert åttende år, sier
branningeniør Silje Eide i et
nyhetsbrev fra vår
samarbeidspartner, Gjensidige.

– Alderen har satt sitt preg på den. Plasten
er gulnet, og i tillegg røper både design og
funksjonalitet at mye har skjedd på feltet
siden den gang, sier Eide.
I «gamle» dager ble røykvarslere skrudd
rett inn i taket. Dermed måtte man
balansere på en stol når batteriet skulle
skiftes. Det var tungvint og kunne være
skummelt, særlig for den eldre garde. I dag
klikkes varsleren på plass i en brakett, og
på den måten er det enkelt å plukke den
ned når det er på tide med nytt batteri
eller en inspeksjon.

Falsk trygghet
Rundt om i norske hjem henger det
røykvarslere som kan være opptil 20–30 år
gamle. Faren for at disse gir en falsk
trygghet er stor, for etter en tid er ikke en
røykvarsler til å stole på. Støv og skitt
fester seg på sensoren, og i tillegg fungerer
elektronikken i varsleren dårligere med
tiden.
– En røykvarsler har begrenset holdbarhet.
Den skal skiftes ut minst hvert åttende til
tiende år for at du skal føle deg helt trygg
på at den fungerer, sier Eide.

– Se her, ja. Dette er en røykvarsler av god,
gammel årgang, er Silje Eides kommentar

Branningeniør Silje Eide i Vestfold
interkommunale brannvesen
Branningeniør Silje Eide i Vestfold
interkommunale brannvesen smiler mens
hun henter frem minner fra
barndomshjemmet, hvor denne typen
røykvarsler hang i taket på 1980-tallet.
Men nå er modellen gammel og utrangert.

Dagens røykvarslere har en «best før»-dato
skrevet på baksiden. I tillegg anbefaler Eide
at du skriver årstallet for monteringen på
baksiden av varsleren. Slik kan du enkelt
sjekke om varsleren er fem eller åtte år
gammel.

Hvilken type røykvarsler er best?
Det finnes tre hovedtyper røykvarslere:
ioniske, termiske og optiske. Eide anbefaler
sistnevnte til hjemmebruk. Optiske
røykvarslere er nemlig best når det gjelder
å varsle ulmebranner, som er mest vanlig i
boliger.
– En ulmebrann avgir først og fremst røyk
og gasser fra møbler, sengetøy og så
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videre. Og det er røyken som dreper,
påpeker branningeniøren.
– I tillegg er det smart å velge røykvarslere
som kan seriekobles. Det betyr at hvis én
varsler går av, alarmeres de andre
automatisk. Når det brenner, teller hvert
sekund. Flere røykvarslere, riktig plassering
og seriekobling bidrar til at du og dine kan
få bedre tid til å slukke et branntilløp eller
komme dere ut i tide.

Plassering av røykvarsleren
Hvor mange varslere trenger du? Kravet er
én i kjøkken/stue-sonen (ev. to hvis
rommene er adskilt) og én i hver
soveromsone. Men det er ingen grunn til å
slå seg til ro med minstekravet.
– Sett opp en varsler i hvert soverom. Barn
sover tungt, og dessuten er barnerom ofte
fulle av leker og møbler som kan avgi svært
giftige gasser ved en brann. I tillegg bør du
ha en varsler øverst i trappeløp og i
nærheten av vaskerom og bad som har
vaskemaskin og/eller tørketrommel, sier
Eide.

Start julen med nytt batteri
Husk Røykvarslerdagen var 1. desember!
Alle røykvarslerbatterier må byttes minst
én gang i året. Gjør det gjerne til en vane å
bytte 1. desember – så går du også
brannsesongen litt tryggere i møte.
– De fleste som dør i brann er eldre. I
denne aldersgruppen er det mange som
ikke er i stand til å oppdage, reagere og
evakuere like raskt som oss yngre. De kvier
seg dessverre også for å be om hjelp. I
julen gjør du en god gjerning hvis du tilbyr
deg å skifte batteri og ta en liten sjekk av
tilstanden hjemme hos noen av den eldre
generasjonen, sier Eide.

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

Vellenes
Fellesorganisasjon
Paraplyorganisasjon for velforeninger i
Norge
Vellenes Fellesorganisasjon
Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.:
995 499 886
post.vfo@velforbundet.no
Telefon 94148897

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom
Norsk brannvernforening, DSB, DLE,
Brannvesenet og Gjensidige
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo

Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2017 – 2018
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Fra
Erik Sennesvik
Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund
Søgnhild Østvold
Nesodden Velforbund
Jan Bye Iversen
Fåberg Vestfjell Hytteforening
Geir Sture Iversen
Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy
Eystein Lie
Velforeningenes Fellesutvalg Haugesund, Kari-Kleiva vel
Ruth Våpenstad
Persaunet velforening, Trondheim
Steinar Fjærvoll
Asker Velforbund
Karl Jørgen Gurandsrud - Båstad og Omegn Vel, Asker
Ingvar Hognestad
Eid Vel, Askim
Arno Rasmussen
Kambo Vel, Moss

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886
Administrasjonsleder Eivind Bødtker, 480 90 686
Organisasjonssekretær Irene Broholt, 920 89 055
Organisasjonssekretær Annette Henriksen 94148897
post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no
www.facebook.com - Vellenes Fellesorganisasjon
Bankkonto: 9235 32 79140

Medlemsregister

Meld fra om
endringer
Har det skjedd endringer
i kontaktopplysninger for
vellet?
Husk å meld fra om
endring i kontaktopplysninger, e-mailadresser og medlemstall.
Bruker vellet Styreweb,
kan det gjøres derfra. Om
ikke, send melding til
post.vfo@velforbundet.no

Vi ønsker alle en riktig god
Jul og Godt nytt år!

