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MOMS: Frist 1. juni  
Søk om momskompensasjon innen 1. juni.  
Ingen nedre beløpsgrense. Slå til! 
Ingen frivillige foreninger skal betale moms på aktiviteter 
og drift av foreningen.  Men dere må selv søke om 
tilbakebetaling. Og så, rett til VFOs sekretariat. Noen 
timers innsats gir penger i kassen til jul.  
 

Se side 3 
 

Landsmøte og 
landskonferanse 2022 
Kåring av årets vel, medvirkning i kommunene, resolusjon 
mot krigføringen i Ukraina – mer kan du lese i denne 
utgaven av Velposten. 
 

Revisor i velforeningen? 
Skatt og fritak? 
Må vi ha godkjent revisor? Hva med utbetaling av 
godtgjøringer? Arbeidsgiveravgift? Frivillig arbeid er 
skattefritt, men hvor går grensene? 
 

Se side 9 - 13 
 

Velforeningens 
våropprydding blir dyrere 
Flere kommuner krever nå betalt fra velforeningene når 
de leverer planteavfall fra våraksjonen.  Det må det bli 
slutt på. VFO vil undersøke saken. 
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Lederens hjørne: 
  

Dugnadens tid forbi? 
 

Nei, så galt er det ikke,  
 
men vi ser at ulike offentlige instanser har lagt en ny mal for 
frivillighet.  Ofte er det kommune eller godt bemidlete 
organisasjoner som legger til rette for at enkeltpersoner kan 
bistå i hjelpearbeid eller «gå tur».  
 
Velforeningene bruker halvparten av sin tid til 
planleggingsarbeidet som ellers gjøres av betalte medarbeidere. 
 
Siste anslaget mot velarbeiet: Kommuner tar ikke lenger imot 
planteavfall innsamlet på dugnad i velforeningene uten betaling. 
 
Når vi vet at flere, gamle velforeninger nettopp ble stiftet for å 
gjennomføre kollektiv innsats i sine nærområder, er dette bare 
trist. 
 
I stedet for å «legge kjelker i veien», burde kommunene oppildne 
til lokal, kollektiv innsats og bidra til å legge forholdene best 
mulig til rette for fellesdugnadene. 
 
De har en god sosial virkning, det ryddes uten tanke for hvem 
som måtte ha et ansvar, det sparer kommunen for miljøutslipp 
og køing av privatbiler ved avfallsdeponiene.  
 
Her er det bare vinn vinn.  
 
Dette må vi ta tak i. 
 

God sommer alle sammen 
 

 
 
Hilsen Erik Sennesvik 
 
 

Lekeområder 
og nære 
turområder 

Dette har vært en 
hovedoppgave for 
mange velforeninger 
og grendelag.  Nå 
kommer alarmerende 
opplysninger fra 
Norsk Friluftsliv: 

Kun 18 prosent av 
småbarnsforeldre oppgir 
nå at barna deres leker 
ute 5-7 ganger i uka, viser 
en undersøkelse 
gjennomført av Ipsos for 
Norsk Friluftsliv. Det er en 
kraftig nedgang siden 
2015, da 41 prosent 
svarte dette. 

Det er Norsk Friluftsliv, 
som har tatt initiativ til 
kartleggingen. 

– Det å se en såpass stor 
nedgang på bare syv år er 
bekymringsfullt. Funnene 
samsvarer dessverre også 
med andre studier gjort 
den siste tiden. En mulig 
forklaring er at endrede 
vaner under pandemien, 
med mer innetid og 
skjermbruk, er vanskelige 
å snu, forteller Bente Lier, 
generalsekretær i Norsk 
Friluftsliv. 

Nok et argument for godt 
nærmiljøarbeid «der du 
bor».  
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Søk moms-
kompensasjon 
innen 1. juni 
Sittende regjering lovet 100% refusjon av frivillige 
foreninger sine momsutgifter – og slik ble det i desember 
2021.  Nå står refusjon av moms for 2021 for tur med 
utbetaling i desember 2022. Finn fram bilagene.  Dette 
gjelder både drift av velforeningen og momsbelagte 
aktiviteter som er gjennomført. Utsettelse med fristen – 
da må du ringe oss. 
 
Tekst: Ingeborg Bastiansen 
 

Grip sjansen for å få inn ekstra penger til velkassen, nå er vi inne 

i sluttspurten. 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. 

Momsrefusjon skal kompensere for kostnader som frivillige 

organisasjoner har til moms ved kjøp av varer og tjenester. 

Velforeninger som jobber frivillig for frivillige. 

 

I søknaden må du legge ved protokoll fra årsmøtet, godkjent 

regnskap, revisjonsberetning eller signatur fra revisor, samt en 

transaksjonsliste som viser alle utgiftene dere søker om. 

Søknaden blir sendt til Vellenes Fellesorganisasjon for 

gjennomgang, før vi sender den videre til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet. Vedtak og utbetaling skjer i desember.  

Dersom dette virker 

komplisert, hjelper vi deg 

gjerne. På våre nettsider får 

du en veiledning som tar 

deg igjennom søknads-

prosessen.  

Ta kontakt på 908 61 686 

eller 
mva@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

Slik går du fram: 

 

1. Les veiledningen nøye før 

du setter i gang 

 

2. Sjekk at foreningen er 

registrert i Frivillighets-

registeret og send inn en 

søknad til 
mva@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

3. Når søknaden er mottatt 

vil du motta en bekreftelse. 

Ta kontakt dersom du ikke 

har mottatt en bekreftelse 

innen en uke 

 

4. Sekretariatet tar kontakt 

for ytterligere spørsmål og 

gir til slutt en 

godkjennelse/avslag 

 

5. Vellenes 

Fellesorganisasjon sender 

en samlet søknad for alle 

velforeninger til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet 

 

6. Lotteri- og 

stiftelsestilsynet kan be om 

ytterligere informasjon fra 

foreningene. Tilsynet tar 

endelig avgjørelse. 

 

7. Vedtak og utbetaling blir 

sendt ut i desember. 

mailto:mva@vellenesfellesorganisasjon.no
mailto:mva@vellenesfellesorganisasjon.no
mailto:mva@vellenesfellesorganisasjon.no
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Kultur og vel-
arbeid i Nesodden 
Velforbund 
Nesodden Velforbund inviterte til velkveld på 
Hellviktangen kunstkafé i begynnelsen av mai.  
Det ble plass til både velarbeid, kultur og biologisk 
mangfold: 
 

 
Nesoddsanger og «Fun Facts» fra Nesodden fremføres av de 
kjente og kjære musikerne i «Folk Ford Trio»; Ann Turi Ford, 
Gjermund Kolltveit og Lars Svanberg Jakobsen. 

     

 
Jan Erik Røer - Artsrike Nesodden - Glimt fra det mangfoldige livet 
i «vanlig» natur - Det er mye å ta vare på der ute. 

Det var en inspirerende 
blanding av viktige 
veloppgaver på dagsorden 
da Nesodden Velforbund 
inviterte velfolk i Nesodden 
kommune til 
forsommermøte på 
Hellviktangen kunstkafé, 
onsdag 4.mai. Hovedtema 
var «Medvirkning i steds- 
utvikling». 
  

Og stedsutvikling favner 
vidt 
Miljøverndepartementet sier 
det slik: «Helhetlig 
stedsutvikling handler om at 
mennesker i alle aldre skal 
trives og utvikle seg i lokal-
samfunnet. Det er tiltak som 
skaper attraktive lokal-
samfunn for de fastboende, 
besøkende og tilreisende, og 
for næringslivet på stedet.»  
 

Mange hensyn å ta 
Leder i Vellenes Felles-
organisasjon, Erik Sennesvik, 
innledet med å gi en oversikt 
over kommunenes planverk 
og om medvirkning i steds-
utvikling og samarbeids- 
avtale med kommunen. 
 

Kulturminneplan 
Eli Vinje, som er styreleder i 
Nesodden Historielag, 
fortalte om arbeidet med 
kulturminneplanen 
og status på kulturminner 
som verktøy mellom 
Velforbund og kommune. 
 

Jubileum for døra 
Bokprosjekt Spro Vel 75 år - 
ble presentert til inspirasjon 
for kommende jubilanter. 
 

Nesodden Velforbund 
representerer 36 
velforeninger i Nesodden 
kommune utenfor Oslo. 
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Velbevegelsens 
dag 11. juni 
11 juni 2022 er Velbevegelsens dag. 
Denne dagen skal vi feire det 
fantastiske arbeidet som blir gjort over 
hele Norge. Velbevegelsens dag er en 
del av Vår dag som arrangeres av 
Frivillighet Norge som ledd i 
Frivillighetens år.  
Tekst: Ingeborg Bastiansen 
 

Vi vil gjerne vise frem det store engasjementet som er rundt om i 
velforeningene og håper du vil sende inn bilder og historier fra 
dagen. Bildene kan bli publisert på Vellenes Fellesorganisasjons 
nettside og sosiale medium. 
  
Tagg oss på sosiale medium og send gjerne inn til 
post@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

Vi håper dere får en fantastisk dag og ønsker dere 
masse lykke til! 
 
 

 

Sekretariatet er bemannet hele sommeren 
God sommer til alle  

 
 

 
 
 
 

 

Ny kontakt-
person eller 
leder? 
Perioden for årsmøter 
nærmer seg slutten.  
Det er viktig at 
velforeningen melder 
fra om nye tillits-
valgte og adresser. 
 

Send melding til 
sekretariatet så snart som 
mulig om det er endringer.  
Dette gjelder også endring 
av epostadresse.  Denne 
brukes for utsending av 
viktige meldinger til 
medlemsforeningene. 
 

Frivillighetsregisteret 
Er velforeningen registrert i 
Enhets- eller 
Frivillighetsregisteret, skal 
det meldes fra om endring i 
styret inkludert leder.  
Varamedlemmer registreres 
ikke. 
 

Kommunen og 
samarbeidspartnere 
lokalt 
Husk å melde fra til 
kommunen og andre som 
dere samarbeider med om 
endring i ledelse eller i 
adresse. 
 

Bank 
De fleste husker å melde fra 
om endring i fullmakter for 
bankkonto, men det hender 
at en glemmer å stryke dem 
som ikke lenger skal ha 
tilgang! 

mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Medlemsundersøkelsen 2020 

Vellene moderniserer 
Norge 
De tar også vare på viktige tradisjoner 
 
Siden 1990 har jeg deltatt i undersøkelser om lokalt velarbeid. Den 
siste ble gjennomført på oppdrag av VFO i 2020. Resultatene ble 
nylig utgitt av OsloMet – byuniversitetet i en rapport med tittelen 
«La hele folket bestemme». 

 

Av Harald Koht 
 
Dataene fra undersøkelsen gir øyeblikksbilder 
av hvordan vellene arbeider lokalt. Velposten 
presenterte allerede noen av disse funnene i 
2021. 
 
Fordi medlemsundersøkelsene strekker seg 
over tretti år, er det mulig å ta for seg 
utviklingstrekk over en lengre tidsperiode. 
Sånn sett føyer denne artikkelen seg til Knut 
Groves nylige artikkel i tidsskriftet Heimen. Der 
tar han for seg vellenes historie fra 1870-tallet 
til 1940. Hans hovedkonklusjon er at vellene i 
dette tidsrommet var et verktøy for 
middelklassen i moderniseringen av byenes 
forsteder. Moderniseringen gav seg uttrykk i 
utbyggingen av urbane villastrøk i 
nabokommunene. Men også blant arbeidere 
og bygdefolk ble det dannet velforeninger før 
1940. 
 

Behovene endrer seg 
Moderniseringen av forsteder og bygder 
fortsatte etter 2. verdenskrig. Velforeninger 
finnes ikke lenger bare konsentrert om 
tidligere Akershus fylke, men fordeler seg over 
hele Norge. Urbaniseringen har bidratt til å 
utjevne forskjellene mellom bysamfunn, 
tettsteder og bygder. Folks behov og ønsker 
varierer riktignok fra sted til sted og har  

 
 
 
dessuten endret seg over tid. Velforeningene 
har derfor måttet fange opp denne  
variasjonen. Det er hovedtemaet for denne 
artikkelen. 
 

 
 

OsloMet Skriftserie 2022 nr 2 av Harald Koht, Fagsenter 
for seniorer, OsloMet – storbyuniversitetet. 2022.    



 

 

7 

 

Oppslutningen om vellene har økt 
kraftig. 
 I tiårsperioden fra 1997 til 2007 økte antallet 
registrerte vel fra 6275 til 7917, en økning på 
26 prosent. Dessverre har vi ikke nyere totaltall 
å holde oss til, men antallet nye velforeninger 
vokser stadig. I medlemsundersøkelsen var 25 
prosent av vellene stiftet etter 2010. At mange 
vel avvikles eller har liten aktivitet, må en nok 
òg regne med. 
  
En tydelig trend blant norske velforeninger er 
økningen i antall vel med pliktig medlemskap. 
Det vil si at alle boligeiere i området forplikter 
seg til å være medlem. Det skjer gjerne ved 
utbygging av nye boligfelter. I 1991-under-
søkelsen utgjorde denne typen vel bare 16 
prosent. I 2020 hadde andelen med pliktig 
medlemskap økt til 39 prosent. Andelen med 
frivillig medlemskap har til gjengjeld sunket fra 
77 til 61 prosent. 
 
Dette kan jo ses på som en uheldig trend vekk 
fra det demokratiske, frivillige aspektet ved 
velbevegelsen. Kan det også bety at vellenes 
formål og oppgaver har endret seg? Nei, vel 
med pliktig medlemskap påtar seg omtrent de 
samme oppgavene som de frivillige vellene. 
  

Gjennomgripende 
samfunnsendringer påvirker 
ledelsen av vellet.  

I perioden 1991 til 2007 økte kvinneandelen 
blant styremedlemmene kraftig. I toppåret 
2007 hadde 45 prosent av styrene et flertall av 
kvinner eller like mange kvinner som menn. I 
2020 har denne andelen falt radikalt til 32 
prosent. Denne utviklingen er det vanskelig å 
forklare; bare seinere undersøkelser vil vise om 
denne tilbakegangen kan snus igjen. Den 
norske befolkningen blir stadig eldre. For 
vellene betyr det at gjennomsnittsalderen på 
styremedlemmer har økt fra 43 år i 2007 til 49 
år i 2020. 
 

Påfallende er også endringene i 
vellenes økonomi. 
 Sammenliknet med prisutviklingen siden 1991 
har medlemskontingenten økt kraftig. I 
foreninger med frivillig medlemskap lå den 

mest utbredte kontingentsatsen i 1991 på 50 
kroner året; i 2020 var den økt til 250 kroner. 
Det var betydelig mer enn den årlige 
prisstigningen på 2,1 prosent i perioden. I 
foreninger med pliktig medlemskap lå 
årsavgiften i utgangspunktet mye høyere, men 
har nå med 300 kroner nærmet seg nivået i 
frivillige foreninger. Endringen kan knyttes til 
velstandsutviklingen, men innebærer at vellene 
med tiden har gjort seg uavhengige av 
utlodninger og andre typer pengeinnsamlinger. 
 
Tilretteleggingen av virksomheten i vellet har 
endret seg i trettiårsintervallet. Styrene klarer 
seg med færre medlemmer og har redusert 
antallet styremøter og medlemsmøter. I 
perioden har også bruken av elektroniske 
medier økt kraftig.  
 
Den siste medlems-undersøkelsen viser 
dessuten at mange vel delegerer viktige 
oppgaver til underutvalg som tar seg av driften 
av leikeplasser, velhus og veier. I tillegg tar 
gjerne en festkomité seg av vellets sosiale 
aktiviteter. Det er fortsatt gjennom frivillig 
dugnadsinnsats og festlige markeringer at 
menige medlemmer engasjerer seg i vellets 
virksomhet. 
 

Det lokale vellet tjener som 
tradisjonsbærer. 
Utenom koronaperioden 2020-21, har det 
skjedd få endringer siden 1991. Jula, sankthans 
og 17. mai markeres fortsatt av svært mange. 
Barn utgjør fortsatt den viktigste målgruppen. 
Ungdom, voksne og eldre kommer lenger ned 
på prioriteringslisten. 
 
Tar en for seg oversikten over de viktigste 
oppgavene, har også disse endret seg lite. 
Blant varige driftsoppgaver står stell av 
leikeplasser og friområder fortsatt øverst. 
Tiltak som balløkker for større barn og ungdom 
vektlegges mer, mens det tradisjonelle 
arbeidet med gate- og veglys har fått mindre 
betydning. 
 
Selv med dannelsen av mange nye vel, har 
andelen som drifter vel- eller grendehus holdt 
seg forbausende stabilt. Omtrent 25 prosent av 
alle vel hadde tilgang til eget velhus i 2020. Det 
vil si 2-3 prosentdeler flere enn i 1991. 
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Vellenes forhold til kommunen har 
to aspekter.  
Det ene går på å være talsperson for 
nærmiljøet i viktige plansaker. Siden 1991 har 
det vært en klar økning i saksfelt som vellet 
uttaler seg om. Nye områder omfatter 
samferdselsplaner, områdeplaner, byggesaker 
og tiltak mot støy. Samtidig som tallet på 
saksfelt har økt, har deltakelsen på det enkelte 
området gått tilbake siden begynnelsen av 
2000-tallet. Undersøkelsen fra 2020 viser den 
klareste tilbakegangen, noe som kan ha en 
sammenheng med problemene med å 
gjennomføre muntlige høringer under 
pandemien. 
 
På saksfelter som gjelder reguleringssaker, 
veger og trafikksikkerhet har likevel 
deltakelsen fra vellenes side holdt seg høyt i de 
fleste årene. 
 
Det andre aspektet ved vellets forhold til 
kommunen gjelder gjennomføringen av 
praktiske samarbeidstiltak. I 1991 hadde 57 
prosent et slikt samarbeid. I 2019 gjaldt det 40 
prosent. Tiltakene sprer seg over et stort 
spekter, men i hele tidsrommet har støtte til å 
anlegge og drifte leikeplasser stått øverst på 
lista. Samarbeid om fysiske tiltak har 
gjennomgående fått mest oppmerksomhet. 

Samarbeid om «myke» tiltak som kulturtiltak, 
frivillighetssentraler og natteravner har vært 
mindre omfattende. 
 
I hele tidsrommet har vellene vist stor 
tilpassingsevne i å påta seg nye oppgaver. Det 
kan likevel være arbeidsområder som nå bør få 
mer oppmerksomhet. Den forventede 
levealderen blir stadig lengre, og befolkningen 
flytter mer på seg. Eldre og innflyttere kan bli 
viktige målgrupper for vellene i årene foran 
oss. 
 

 
Harald Koht er tidligere professor i 
statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Han var leder i Norges Velforbund 
1997-99 og i Vellenes Fellesorganisasjon 2010. 
 

 

Kilder 
Knut Grove: «Bedrestilte forstadsbuarar frå hovudstaden? Dei norske velforeningane 1872–1940.» 
Heimen 58 (2/2021), s. 168 – 187. https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2021-02-05 
Harald Koht og Ingeborg Bastiansen: «Nært, men ikke problemfritt - samarbeid mellom vel og 
kommune», Velposten 45 (1/2021), s. 8-9. 
 «Det gikk betre enn fryktet: Hvordan mestret vellene koronaen?» Velposten 45 (2/2021), s. 4-5.  
Harald Koht: «Vellene bidrar til sosialt fellesskap om sommeren», Velposten 45 (2/2021), s. 7. 
La folket bestemme: Velforeningenes rolle og oppgaver i lokalsamfunnet. OsloMet skriftserie 2022  
nr. 2. https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/768  
 
 

 

https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2021-02-05
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/768
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Velarbeid kan 
være vanskelig 
 
Samfunnet reguleres av lover og forskrifter som kan være en utfordring å 
forholde seg til i frivillig arbeid.  Må vi ha godkjent revisor?  Betyr det 
statsautorisert revisor?   
Hva med skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i velforeninger? 
Vellenes Fellesorganisasjon har pekt på områdene som en utfordring i 
forenklingsarbeidet innen frivilligheten.  
   
Knut Hallvard Tufte, Regnskapsfører og økonom, gir oss en oversikt over 
gjeldende bestemmelser.  Han er økonomiansvarlig i Jar Vel i Bærum. 
 
Utfordringen for frivilligheten er at lover, 
forskrifter og regler er utarbeidet for 
næringslivet.  Reglene for frivillige 
organisasjoner er ofte lagt inn som unntak 
fra hovedreglene.  Mer utfordrende er det 
at reglene i lovverket opererer med ulike 
definisjoner av hva som er frivillighet og 
når hovedreglene gjelder. 
 
Lett å tråkke feil 
Velforening som næringsvirksomhet, 
avgiftsplikt, men ikke skatteplikt, skattefri 
grense for godtgjøring til styret.  
Veloppgaver som ikke er velarbeid.  
Oppgaver som ikke gir refusjon av 
merverdiavgift.  Dette har fått mange til å 
klø seg i hodet.  Det er alt annet enn 
forenklende, slik daværende kulturminister 
Thorild Widvey og regjeringen lovet under 
den store frivillighetskonferansen for noen 
år siden. 
 

Frivillighet, hva er nå det? 
Det er ikke lett å finne en klar og entydig 
definisjon på «frivillige foreninger» og 
«frivillig arbeid» i norsk lov og regelverk. 
Regjeringen og de fleste kommuner  

 
forteller om betydningen av frivillighet, 
uten å beskrive problemstillingen nærmere 
eller avgrense det til andre typer 
virksomhet.  Dette gjelder også i i forhold 
til velforeninger.  Skatte- og 
avgiftslovgivningen gjør imidlertid slike 
avgrensninger, men da med ulik virkning på 
ulike felter for frivillighetssektoren. 
 
Har de greie på frivillighet? 
Det kompliseres ytterligere ved at 
forvaltningen av de enkelte lovene ikke er 
samordnet og er lagt til fagjuridiske 
enheter i forvaltningen. 
Forvaltningsorganene tar utgangspunkt i 
lovens primære virkeområde og formål.  
Deretter defineres mer perifere områder, 
for eksempel frivillighet, inn i forhold til det 
som defineres som lovens hovedformål. 
Resultatet blir lite logisk for frivilligheten 
som sektor, det gir mange unntaks-
bestemmelser, og det blir komplisert. 
 
Frivillige foreninger og lag har ikke 
ressurser til å forholde seg til denne 
kompleksiteten og fører lett til at det begås 
”uloveligheter” i rein rettsvillfarelse. 
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Revisjons- og 
regnskapsplikt 
 

Alle foreninger bør gjennom 
vedtektene kreve at det velges 
revisor på årsmøtet eller 
generalforsamlingen.  I de fleste 
tilfeller stilles det ikke faglige krav 
eller krav om offentlig godkjenning 
til revisor.  Men slik er det ikke 
alltid: 
 
Av Knut Hallvard Tufte 

 
1. Revisjonsplikt 
 
Det første en frivillig organisasjon må ta stilling 
til når den skal vurdere om den har plikt til å 
revidere sitt regnskap, det er å se i vedtektene 
om det der står noe om krav til revisjon. Det 
kan for eksempel stå følgende i vedtektene: 
«Revidert regnskap skal legges frem for 
årsmøtet» eller «Regnskapet revideres av 
revisor og legges fram for årsmøtet». 
Det neste en frivillig organisasjon må ta stilling 
til det er om revisor må være statsautorisert 
revisor eller om det holder at revisor er valgt av 
årsmøtet uten å være statsautorisert. 
Reglene om hva som krever at revisor er 
statsautorisert finnes i «Revisorloven», se 
lenke: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-
20-128?q=revisjon  
Kravet til revisjon finner vi i revisorloven §2-1 
og det er særlig 2.ledd bokstav e og f som 
gjelder for revisjonen av regnskapene til 
frivillige organisasjoner. 
 
Av §2-1, 2.ledd, bokstav e så fremgår det at 
visse terskelverdier må være nådd før 
revisjonsplikten inntreffer, og dette gjelder for 
«øvrige regnskapspliktige». 
 
For å kunne ta stilling til dette så må vi først ta 
stilling til om en frivillig organisasjon er 

Knut Hallvard Tufte, Regnskapsfører og 
økonom. Han er også økonomi-ansvarlig i 
Jar Vel i Bærum. 

 
regnskapspliktig etter regnskapsloven og dette 
gjøres under punkt 2 på neste side. Hvis en 
frivillig organisasjon har regnskapsplikt etter 
regnskapsloven, så må vi ta stilling til om 
terskelverdiene i revisorloven §2-1, 2.ledd, 
bokstav e er nådd og følgende verdier gjelder: 
 
a. Driftsinntekter lik eller mer enn 6 millioner 
kroner. 
b. Balansesum lik eller mer enn 23 millioner 
kroner. 
c. Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør 10 
årsverk eller mer. 
 
Det er viktig å gjøre oppmerksom på at 
samtlige av terskelverdiene må være 
oversteget for at plikten om å benytte 
statsautorisert revisor trer i kraft. Og det er i 
tillegg viktig å gjøre oppmerksom på at én av 
terskelverdiene for å bli regnskapspliktig er 
mer enn 20 årsverk og en velforening må som 
hovedregel være regnskapspliktig for å bli 
revisjonspliktig og dermed så overstyrer 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-20-128?q=revisjon
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-20-128?q=revisjon
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terskelverdien i regnskapsloven terskel-verdien 
10 årsverk i revisorloven. I tillegg så er 
terskelverdien for balanse-summen 
kr.3.000.000,- høyere i revisorloven. 
Norges Bondelag har skrevet en enkel tekst om 
ny revisorlov og nye terskelverdier, se lenke: 
https://www.bondelaget.no/for-
bonden/okonomi-og-skatt/regnskap-og-
arsoppgjor/nye-terskelverdier-for-
revisjonsplikt-for-ans-da-mv  
Det er naturlig å anta at det kun er de aller 
største velforeningene i Norge som vil nå opp 
til terskelverdiene og som dermed får en plikt 
til å la en statsautorisert revisor revidere 
regnskapet. De aller fleste velforeninger vil 
klare seg en med uautorisert revisor som er 
valgt av årsmøtet. Dette kan i prinsippet være 
hvem som helst, men vedkommende bør ha 
god kunnskap om hvordan et regnskap er 
bygget opp og kunne avdekke vesentlig 
mangler og feil. 
 

Offentlig godkjent revisor 
Når det er sagt så er det viktig å være klar over 
at selv om det ikke stilles krav til at revisor må 
være statsautorisert, så kan det være at 
offentlige bidragsytere eller andre stiller som 
krav for sitt tilskudd at regnskapet skal være 

revidert av en statsautorisert revisor, jf. 
revisorloven §2-1, 2.ledd, bokstav f. 
 

2. Regnskapsplikt 
Plikten til å føre et fullstendig årsregnskap 
reguleres i regnskapsloven §1-2. Se lenke: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-
17-56/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1  
For velforeninger i Norge så er det særlig 
bestemmelsen i §1-2, 1.ledd nr.9 som gjelder.  
 
Terskelverdiene er som følger: 
a. Eiendeler med verdi over 20 millioner kroner 
= balansesum 
b. Gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 
20 årsverk. 
Når det gjelder driftsinntekter så er det ikke 
oppgitt en egen terskelverdi i loven. 
 
Det er viktig å gjøre oppmerksom på at 
regnskapsplikten inntreffer hvis kun én av 
terskelverdien er oversteget. Det er samtidig 
viktig å gjøre oppmerksom på bestemmelsen i 
§1-2, 1.ledd nr.12 som åpner opp for at 
frivillige organisasjoner kan ha regnskapsplikt 
etter bestemmelsene i regnskapsloven som 
følge av særskilte bestemmelser i eller i 
medhold av annen lovgivning. 

 

Skatt, merverdi- 
avgift og 
arbeidsgiveravgift 
Hovedregelen er at frivillige 
foreninger er skattefri.  Men drives 
det virksomhet som ikke går inn 
under formålet med foreningen, må 
du passe på. 
 
1. Skatteplikt 
 
Skatteplikten for frivillige organisasjoner er 
regulert i skattelovens §2-32, 1.ledd, hvor det 
fremgår at «Mild stiftelse, kirkesamfunn, 
menighet, selskap eller innretning som ikke har 

erverv til formål, er fritatt for formues- og 
inntektsskatt». 
 
Den praktiske betydningen av denne 
bestemmelsen er at alle velforeninger som ikke 
har som formål å tjene penger, vil være fritatt 
for formues- og inntektsskatt. Her gjelder det 
allikevel visse begrensninger og de nevnes 
nedenfor: 
 
a. Inntekter som har til hensikt å realisere 
velforeningens formål: 
 
Dette er inntekter som genereres av aktiviteter 
som har til hensikt å fremme velforeningenes 
formål. Det kan for eksempel være å selge en 
bok som omtaler velforeningens historie. 
 
Det finnes ingen øvre terskelverdi for hvor 
store inntekter en velforening kan ha, alt salg 
vil uansett være skattefritt, så lenge inntektene 

https://www.bondelaget.no/for-bonden/okonomi-og-skatt/regnskap-og-arsoppgjor/nye-terskelverdier-for-revisjonsplikt-for-ans-da-mv
https://www.bondelaget.no/for-bonden/okonomi-og-skatt/regnskap-og-arsoppgjor/nye-terskelverdier-for-revisjonsplikt-for-ans-da-mv
https://www.bondelaget.no/for-bonden/okonomi-og-skatt/regnskap-og-arsoppgjor/nye-terskelverdier-for-revisjonsplikt-for-ans-da-mv
https://www.bondelaget.no/for-bonden/okonomi-og-skatt/regnskap-og-arsoppgjor/nye-terskelverdier-for-revisjonsplikt-for-ans-da-mv
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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kommer i fra salg av varer og tjenester som har 
til hensikt å fremme velforeningens formål. 
 
b. Inntekter som har til hensikt å finansiere 
velforeningens formål: 
 
Dette er inntekter som blir betraktet som 
økonomisk virksomhet og hvis en terskelverdi 
blir oversteget, så vil inntektene være 
skattepliktige i henhold til skattelovens §5-1, 
1.ledd. 
 
Terskelverdien er for tiden brutto omsetning 
under kr.140.000,- for veldedige og 
allmennyttige organisasjoner, mens 
terskelverdien er brutto omsetning under 
kr.70.000,- for andre organisasjoner. Mer om 
dette finnes i skatteloven §2-32, 2.ledd og i 
lenken nedenfor: Lenke: 
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-
organisasjon/rapportering-og-
bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-
og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/okonomisk-
virksomhet/ - se avsnittet «Unntak fra 
skatteplikt for økonomisk virksomhet» 
 
For å kunne vurdere om velforeninger er å 
betrakte som «Veldedige og allmennyttige 
organisasjoner» eller «Andre skattefrie 
organisasjoner» så er det nødvendig å se 
nærmere på 
 
definisjonen av hva en veldedig eller 
allmennyttig organisasjon er, og en vurdering 
av dette er tilgjengelig i lenken nedenfor. 
Lenke: 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/
handboker/skatte-abc/gjeldende/skattefrie-
institusjoner-mv/S-15.063/S-15.066/ 
 
Det fremgår av teksten i lenken at 
velforeninger er å betrakte som allmennyttige 
eller veldedige organisasjoner og det 
innebærer at terskelverdien for velforeninger 
er brutto omsetning under kr.140.000,-. 
Overstiges denne terskelverdien, så oppstår 
det skatteplikt. 
 
Det er her viktig å understreke at denne 
terskelverdien kun gjelder for inntekter i fra 
velforeningens økonomiske virksomhet. Som 
nevnt ovenfor så finnes det ikke en terskelverdi 
for inntekter som kommer i fra aktiviteter som 

er å regne som ikke-økonomisk aktivitet, det vil 
si aktiviteter som har til hensikt å realisere og 
ikke finansiere foreningen formål. 
 
To konkrete eksempler kan tydeliggjøre dette: 
 
a. VFO arrangerer økonomikurs for samtlige av 
sine medlemmer. Medlemsorganisasjonene må 
betale en kursavgift og samlet inntekt for VFO 
blir kr.1.000.000,-. Opplæring som har til 
hensikt å gi VFO sine medlemmer en mulighet 
til å sørge for god økonomistyring i sine 
velforeninger er å betrakte som en aktivitet 
som fremmer velforeningens formål og den 
samlede inntekten lik kr.1.000.000,- er dermed 
å betrakte som en skattefri inntekt. 
 
b. Hvis VFO sine styremedlemmer holder et 
økonomikurs for eksterne aktører og formålet 
er å tjene penger for å kunne drifte VFO, så er 
dette å betrakte som en aktivitet som har til 
hensikt å finansiere formålet til VFO og 
inntekten fra dette kurset er dermed å 
betrakte som en skattbar inntekt, gitt at den 
overstiger terskelverdien på kr.140.00,-. 
 

2. Momsplikt 
 
Reglene for momsplikt er langt på veg 
harmonisert med reglene for skatteplikt. 
 
Dette må imidlertid ikke forveksles med 
momskompensasjon for frivillige foreninger.  
Dette omfatter moms på tjenester og varer i 
den frivillige virksomheten og forutsetter at 
man ikke er registrert i etter bestemmelsene 
under. 
 
Det er særlig tre forhold som gjør seg 
gjeldende for at momsplikten skal tre i kraft: 
 
a. Velforeningen driver næringsvirksomhet. 
 
b. Velforeningen har omsetning av varer og 
tjenester som det må beregnes moms for. 
 
c. Velforeningens omsetning og avgiftspliktige 
uttak er over kr.140.000,-. 
 
Her er det viktig å se punkt a og c i 
sammenheng og de to punktene har en direkte 
relasjon til det som er sagt ovenfor når det 
gjelder terskelverdien for skatteplikt. 
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Det er også viktig å legge merke til 
bestemmelsen i punkt b som åpner opp for at 
alt skattefritt salg som realiserer 
velforeningens formål kan være momspliktig 
når terskelverdien på kr.140.000,- er 
overskredet. En oversikt over diverse 
momssatser for veldedige og allmennyttige 
organisasjoner er oppgitt i lenken nedenfor. 
https://www.skatteetaten.no/satser/mva-
satser-veldedige-og-allmennyttige-
organisasjoner/  
 

3. Arbeidsgiveravgift 
 
Hovedregelen for veldedige og allmennyttige 
organisasjoner er at det ikke skal betales 
arbeidsgiveravgift av lønnet arbeid som ikke 
inngår i organisasjonens skattepliktige 
virksomhet. 
 
Dette forutsetter at to terskelverdier ikke 
overskrides og de nevnes nedenfor: 
 
a.   Organisasjonens totale lønnsutgifter kan     
ikke overstiger kr.800.000,- pr. år. 
b.   Lønnsutbetalinger pr. ansatt kan ikke 
overstige kr.80.000,- pr. år. 
 
Hvis en av terskelverdien overstiges i løpet av 
året, så må det betales arbeidsgiveravgift for 
alle lønnsutbetalinger, også for ansatte som 
har fått utbetalt under kr.80.000,- i et år. 
 
Mer informasjon om denne ordningen finnes 
på skatteetaten.no, se avsnittet «Unntak fra 
plikten til å betale arbeidsgiveravgift» i lenken: 
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-
organisasjon/rapportering-og-
bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-
og-ideelle-organisasjoner/skatt-
for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/  
 
En samlet oversikt for flere av de temaene som 
er berørt i dette notatet finnes på 
skatteetaten.no og dere kan følge lenkene 
nedenfor for å finne disse oversiktene. Skatt 
for frivillige og ideelle organisasjoner: 
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-
organisasjon/rapportering-og-
bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-
og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/  
Skattefrie institusjoner      
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/

handboker/skatte-abc/gjeldende/skattefrie-
institusjoner-mv/  
Moms: https://www.skatteetaten.no/bedrift-
og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-
mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-
allmennyttige-organisasjoner/  
 

4. Yrkesskadeforsikring 
 
Alle medlemsforeningene har en begrenset 
yrkesskadeforsikring inkludert i medlemskapet 
sitt hos oss. Denne dekker korte, ulønnede 
arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være 
skoleelever som utfører en eller annen type 
jobb for en velforening i arbeidsuka, Operasjon 
Dagsverk, dugnad o.l. 
  
Men, dersom vellet ansetter personer - i 
kortere eller lengre perioder - mot en 
økonomisk godtgjørelse, så må vellet sørge for 
å tegne en yrkesskadeforsikring for disse 
personene for den perioden vedkommende 
jobber for vellet. Lov om Yrkesskadeforsikring 
pålegger alle arbeidsgiver å tegne 
yrkesskadeforsikring på sine ansatte, og i slike 
situasjoner vil vellet bli å anse som en 
arbeidsgiver. 
 
Dersom velforeningen benytter seg av 
profesjonelle tjenesteytere som et firma eller 
selvstendig næringsdrivende, så har ikke vellet 
noe forsikringsansvar for disse. Firmaene er 
ansvarlig for sine egne forsikringer.   
 

Avsluttende kommentarer: 
 
Foreningsretten i Norge er i dag i stor grad 
basert på ulovfestet rett og det finnes særlig 
ett godt oppslagsverk på dette området og det 
er en bok av professor Geir Woxholt. Boken 
heter «Foreningsrett» og kan kjøpes her: 
https://www.norli.no/foreningsrett-
1?queryID=c4a805a9837b49d58edf08eebbc21
b21&objectID=147550&indexName=norli_defa
ult_products  
 
Foreningsretten kan i fremtiden bli lovregulert 
hvis den utredningen som nå foreligger følges 
opp. Les mer om dette arbeidet ved å følge 
lenken nedenfor: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/u
tredning-med-utkast-til-lov-om-
foreninger/id2864768/endringene. 

https://www.skatteetaten.no/satser/mva-satser-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/satser/mva-satser-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/satser/mva-satser-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/skattefrie-institusjoner-mv/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/skattefrie-institusjoner-mv/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/skattefrie-institusjoner-mv/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/slik-fungerer-mva/merverdiavgift-for-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/
https://www.norli.no/foreningsrett-1?queryID=c4a805a9837b49d58edf08eebbc21b21&objectID=147550&indexName=norli_default_products
https://www.norli.no/foreningsrett-1?queryID=c4a805a9837b49d58edf08eebbc21b21&objectID=147550&indexName=norli_default_products
https://www.norli.no/foreningsrett-1?queryID=c4a805a9837b49d58edf08eebbc21b21&objectID=147550&indexName=norli_default_products
https://www.norli.no/foreningsrett-1?queryID=c4a805a9837b49d58edf08eebbc21b21&objectID=147550&indexName=norli_default_products
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-med-utkast-til-lov-om-foreninger/id2864768/endringene
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-med-utkast-til-lov-om-foreninger/id2864768/endringene
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-med-utkast-til-lov-om-foreninger/id2864768/endringene
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Vellenes Fellesorganisasjon 19. mars: 

Landskonferansen 
samlet velfolk fra hele 
Norge 
Landskonferansen er en tradisjonell del av landsmøtedagen i VFO.  I år fikk vi 
høre stemmer fra det ganske land fortelle om egne erfaringer, hva som er 
utfordringer og hva om skaper gode lokalmiljøer. Men det ble også plass til 
faktakunnskap og samfunnsorientering. Rundt 60 deltakere hadde funnet 
veien til Landskonferanse og Oslo denne lørdagen 

Administrasjonsleder i Vellenes 
Fellesorganisasjon, Ingeborg Bastiansen, 
ønsket velkommen til konferansen som 
innledet med Harald Koht og presentasjon av 
medlemsundersøkelsen 2021 (se også egen 
artikkel).  
 
Selv om vel-landskapet virker stabilt i Norge, er 
det uten tvil utfordringer nå og i tiden som 
kommer.  Styret vil se nærmere på resultatene 
fra denne undersøkelsen sammen med 
tidligere kommuneundersøkelse i 
styreseminaret på ettersommeren.  Det enkle 
spørsmålet for mange organisasjoner er: «Hvor 
går vi nå». Styrken ligger i å tilpasse seg 
endring i omgivelsene. Det gjelder både lokale 
foreninger og Vellenes Fellesorganisasjon. 
  

Lokalsamfunn i Litauen 
Ed Carroll, prosjektleder for Genius Loci, et EØS 
prosjekt mellom Litauen og Norge, fortalte oss 
om arbeidet med å bidra til god stedsutvikling 
og utvikling av lokaldemokrati i et land som 
fortsatt bærer med seg utfordringer fra et 
autoritært styre noen 10-år tilbake.  Det ga 
ham selvsagt anledning til å reflektere over 
krigen i Ukraina, nabolandet. 
  
Frivillighet og medvirkning i kommunene 
Det ble plass til «Styrkebasert samskaping i 
Bømlo kommune» og innlegg fra årets 
frivillighetskommune, Moss. Velposten 
kommer tilbake til disse temaene. 
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Administrasjonsleder Ingeborg Bastiansen åpner Landskonferansen 2022  
 

 
Ed Carroll ga deltakeren innblikk i bakgrunnen for EØS-prosjektet om lokaldemokrati i Litauen.   
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Vaktmester Narvestad (Robert Stoltenberg) ledet forsamlingen i sang til   VFOs pris 
 
 

 
Nye og gamle ansikter i møtesalen ved Scandic Solli Hotell i Oslo 
 



 

 

17 

Årets vel 2022:  
Hurra for 
Grindvoll vel 
Hadeland og Grindvoll stakk av med 
den gjeve prisen som «Årets vel 2022». 

Gleden var stor og applausen langvarig 
for vellet i bygda der det skjer mye! 
 

 
 
Sigrid Heier og Arne Fossheim tar imot prisen som årets vel.  
Vaktmester Narvestad foretok prisutdelingen og gratulerte! 
  

Slik markedsfører de seg på nettsiden Grindvoll vel: «En velforening 
for bygda - med flere faste arrangementer hvert år: 
 

• 17. mai-arrangement på Skogglimt med musikk, kafé, leker og 
luftgeværskyting 

• Sommerfest for familien rundt St.Hans-tider med grilling 

• Kulturarrangement for familien på Øvre Vestern med foredrag 
og kafé (i samarbeid med andre foreninger). 

• Julegrantenning med nissebesøk rundt 1. desember 

• Juletrefest på Skogglimt første søndag i januar (i samarbeid med 
SU i Grindvoll barnehage) 

• Strikkekafé på Skogglimt annen hver uke.» 
 

Ja, det var derfor det ble en 
utmerkelse i år. I tillegg til å 
skape sosiale treff for 
bygdefolket, jobber vellet 
for å bedre tur-mulighetene 
i nærområdet. En 10 km lang 
kultursti med informasjons-
tavler er under utarbeidelse, 
men også andre stier og 
rasteplasser vedlikeholdes.  
 

Lunner kommune 
Grindvoll er et lite tettsted 
med omtrent 400 
innbyggere vest i Lunner 
kommune mot grensen til 
Jevnaker. 
  
Vi tar med noen glimt fra 
Facebook-siden: 
 

 
 

 

https://grindvoll.no/grindvoll-vel/
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Husvik og Nes Vel og Sjøstua 
Tom Åge Jacobsen, nestleder i vellet, fortalte om 
livet i Husvik og Nes vel, «den inkluderende 
Velforening».  Vi kunne godt tenke oss å bli 
invitert til Sjøstua en sommerdag. 

 
Foto: Husvik og Nes vel – Velhuset «Sjøstua» 
 
Husvik og Nes Vel og Husvik Bedehusforening er begge foreninger 
som ble stiftet etter initiativ og innsats fra stedets innbyggere 
tidlig i forrige århundre med det formål å virke til lokalsamfunnets 
beste på hvert sitt vis; Vellet med hovedtyngden på kulturelle og 
nærmiljømessige aktiviteter og Bedehuset med hovedvekt på 
religiøse, sosiale og kulturelle formål. 
 
I dag er det vellet som eier forsamlingslokalet. Det nye 
grendehuset, som fikk navnet SJØSTUA, ble offisielt åpnet 
12.mars 2011. 
 
Husvik og Nes vel ligger i et gammelt strandsted i Vestfold og en 
grunnkrets i landskapet Slagen i Tønsberg kommune, om lag fem 
kilometer sørøst for Tønsberg by. 
 

 

 
Foto: Husvik og Nes vel  

Nytt vara-
medlem i 
styret 
Oddrun Beyer Holm ble 
valgt inn som varamedlem i 
styret for VFO   
Hun sitter i styret for 
Fagerlia og Langmyra 
Velforening  i Molde og har 
lang erfaring fra velarbeid og 
andre frivillige foreninger.  
 

 
Oddrun Beyer Holm  
Foto: Ingeborg Bastiansen  
 

Ole Johan Jensen fra Bømlo 
og Leite Aust Vel blir nytt 
styremedlem.  Han var 
varamedlem til styret i 
forrige periode. 
 

 

Ole Johan Jensen ble valgt 
som nestleder i styrets 
konstituerende møte. 



 

 

19 

Åpningstalen 
under landsmøtet 
19. mars 2022 
 
 
Flott at velfolk igjen kan sette stevne 
til et landsmøte der vi er til stede –  
til stede reint fysisk og i en 
forsamling som representerer 
Norges eldste frivillige bevegelse.  
Utrolig inspirerende at så mange har 
satt av denne dagen til utvikling og 
styrking av vår fellesorganisasjon. 
Da vi sist var sammen, 29. februar i 
2020, så vi ikke for oss at det skulle 
gå 2 år til neste normale, fysiske 
møter. Men slik ble det. 
  
På Vestlandet sier vi at skitt-været 
kommer vestfra. I perioden vi har 
bak oss har det kommet østfra. Først 
med et virus som vi ennå ikke helt 
har klart å slå tilbake, og i de siste 
ukene som et haukeangrep på våre 
etiske og samfunnsmessige 
prinsipper, holdninger og på 
verdensorden. 
 
Uansett politisk ståsted fordømmes 
Putins maktbegjær og krigføring.  Det 
er ikke bare krig, det er ment å 
ødelegge et sivilsamfunn på en måte 
som sterkt minner om Stalins 
russifisering av østlige Europa de 
siste årene av 2. verdenskrig. 
 
Vi har hatt flere prosjekter i de gamle 
østblokklandene i den hensikt å bidra 

til å bygge opp sivilsamfunnet. 
Mange er på god vei. 
 
Det som skjer i Ukraina er 
ødeleggende for nasjonen og 
sivilsamfunnet. 
 
Tankene nå går til et samfunn der 
mennesker slåss for egen kultur og 
nasjonens eksistens i en felles 
dugnad mot fienden. 
 
Dette er et apropos til den 
beredskap et land har med en sterk 
frivillig sektor som engasjerer 
befolkningen i små og store 
foreninger – og som til sammen 
utgjør et innbyggernettverk preget 
av dugnad, åpenhet og dialog. 
   
Velforeninger, grendelag og 
bygdeforeninger er en viktig del av 
dette og har i mer enn 200 år bidratt 
til utvikling og sosialt samhold i hele 
landet. Det er enighet om mål, men, 
selvsagt også uenighet om 
virkemidler.  Det gir demokratisk 
styrke. 
 
Vellenes Fellesorganisasjon har 
befestet sin plass som organisasjon 
for lokal medvirkning, stedsutvikling 
og for fellesskap om løsninger som 
styrker nærmiljøet. 
 
Vi har et ønske om at Vellenes 
Fellesorganisasjon skal bidra til å 
videreutvikle denne delen ved 
frivilligheten og sivilsamfunnet. 
Derfor har vi sist år styrket 
sekretariatet og bedret 



 

 

20 

organisasjonens økonomiske 
muskler. 
   
Dessverre høster vi fremdeles kun 
godord fra Stortinget, ingen penger.  
Men vi skal ikke henge med hodet.  
Vi har hittil klart oss bra uten statlig 
støtte, men det er irriterende å 
konstatere at besluttende politikere 
ikke ser at vi er verd et bidrag på 
linje med den øvrige frivilligheten. Vi 
slipper imidlertid den store 
spenningen som andre frivillige 
organisasjoner har hver høst; får vi 
penger fra Staten - eller ikke? 
 
Null er jo null. Alt over er bra for 
Vellenes Fellesorganisasjon. 
 
Kanskje er vi offer for en snever 
oppfatning av hva frivillig arbeid er.  
Det er «veldig» frivillig å gå tur med 
Janne fra sykehjemmet, selv om det 
kanskje er velforeningen som har 
bidratt til at det er turveier å gå på 
og det er fulltidsansatte i kommunen 
som planlegger og tilrettelegger for 
den frivillige. 
  
Slik jeg ser det er det en utvikling på 
gang som fjerner seg fra den tidligere 
definisjonen på frivillighet. 
 
Korvaldutvalget 1988, NOU, som la 
grunnlag for frivillighetspolitikken på 
90-tallet definerte oss som en av 10 
hovedgrupper av frivillighet i Norge: 
7: velforeninger, grendelag, 
nærmiljøorganisasjoner, borettslag 
(eksklusive eiendomsforvaltning) 

Vår anerkjennelse skal ikke være 
begrunnet i at vi er der, men at vi 
betyr noe for folks medvirkning, for 
sikkerhet og trivsel og for trygge 
oppvekstvilkår der folk bor rundt i 
landet. 
 
I denne sammenheng er det viktig å 
styrke samarbeidet mellom 
velforeninger og kommunen.  Mange 
av saker for medlemsforeningene er 
kommunens ansvar. Jeg oppfordrer 
til å etablere kommunale 
samarbeidsutvalg i din kommune.   
 
I seks kommuner er slike 
kontaktutvalg opprettet.  Det gir 
grunnlag for samarbeid med dem 
som bestemmer levevilkår og 
utvikling der du bor. 
 
Medlemsundersøkelsen viser at 
kontakt mellom kommunen og 
velforeningene samlet sett er 
svekket de siste 10 årene. Gule 
lapper og kafeteria-prinsippet har 
overtatt.  Så, VFO bidrar gjerne der 
dere ønsker å komme i gang. 
 
Men vi skal i gang med landsmøtet. 
Trekke opp rammer og vedta mål for 
VFOs virksomhet fram til neste gang 
vi møtes. 
 
 
Godt møte – og lykke til med 
beslutningene. 
 
Erik Sennesvik 
Leder i Vellenes Fellesorganisasjon 
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Resolusjon frå landsmøtet i 

Vellenes Fellesorganisasjon 

19.03.2022 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

(VFO) fordømer Russland 

sin invasjon i Ukraina. Dette 

er eit klart brot på 

folkeretten og eit alvorleg 

åtak på demokratiet. 

VFO støttar at norske 

institusjonar og 

myndigheiter stiller krav 

om stans i krigen, og at vi 

som nasjon er solidarisk 

med Ukrania, og at vi stiller 

opp med stønad og hjelp. 

Den 24. februar 2022 invaderte russiske 

styrkar Ukraina frå aust. Dette hende 

dagar etter at president Putin 

godkjende dei ukrainske regionane 

Donetsk og Luhansk som uavhengige. 

Tilhøva for sivilbefolkninga i Ukraina er 

og har vore prega av frykt og utryggleik 

som følgjer av krigen. 

Som alle andre, er vi djupt skaka over 

det som hender i Ukraina. 

Situasjonen har endra seg raskt og har 

no blitt ein fullskala krig mellom 

Ukraina og Russland. Kvar dag vert det 

meldt om at ei rekke mål som bustader, 

sjukehus, skular, universitet og 

offentlege bygg blir råka av åtak, og at 

sivile liv går tapt. 

Vellenes Fellesorganisasjon tek avstand 

frå at sivile liv blir dratt inn, og tapt, i 

militære aksjonar. Vi veit frå andre  

 

krigar og konfliktar at helsetenestene 

ofte bryt saman, og det er vanskeleg å 

få tilgang til medisinar og helsehjelp. 

Invasjonen av Ukraina er eit klart brot 

på folkeretten og eit alvorleg åtak på 

demokratiet. Fleire og fleire 

organisasjonar og land har innført 

sanksjonar overfor russiske 

myndigheits- og nøkkelpersonar. Det er 

viktig å understreke at det russiske folk 

ikkje skal holdast ansvarleg for krigen, 

då det er russiske styresmakter som er 

ansvarlege. 

Det ukrainske folket er tvungne på flukt, 

og vi vil truleg oppleve ein stor 

flyktningstraum den komande tida. 

Fleire av flyktningane vil vere 
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mennesker som har mista si tilhøyrsle til 

nærmiljøet. 

I Noreg bør velforeiningar og andre 

frivillige organisasjonar bidra til at 

flyktningar blir tekne imot og blir 

integrert på en god måte. 

Vellenes Fellesorganisasjon støttar at 

norske institusjonar og myndigheiter 

stiller krav om stans i krigen, og at vi 

som nasjon er solidarisk med Ukrania 

med stønad og hjelp. 

 

Vellenes Fellesorganisasjon vil: 

• Fordømer Russland sin invasjon 

som eit brot på folkeretten. 

• Står ved det Ukrainske folket, 

personar på flukt og andre som 

er direkte prega av krigen. 

• Legge press på at alle i dei råka 

landa skal få lov til å flykte ut av 

landet. 

• Oppfordrar til at institusjonane 

nyttar sitt internasjonale 

samarbeid for å motivere til 

fredsarbeid og diplomatisk 

arbeid, slik at okkupasjonen av 

Ukraina kan opphøyre. 

• Oppfordrar til at institusjonane, 

medlemslag og samskipnader, 

etter beste evne, støttar med 

midlar til humanitær hjelp til 

Ukraina. 

• Krev at samfunnet vernar om 

russarar i Noreg, og er tydelege 

på at det er Russland som fører 

krigen, ikkje det russiske folk. 

• Oppfordrar lokale velforeiningar 

og andre frivillige, til å presse på 

lokale myndigheit og at det vert 

lagt til rette for å huse  flykta 

familiar i ledige bustader. 

• Oppfordrar til at norske 

myndigheiter held fram med å 

støtte Ukraina politisk og med 

humanitær, økonomisk og 

militær hjelp. 

• Ynskjer å ta initiativ til å opprette 

kontakt med Ukrainske 

myndigheiter, der ein tek sikte 

på å utveksle erfaringar i 

arbeidet med å få stimulert 

aktiviteten i lokale frivillige 

foreiningar når gjenreising skal 

starte. 

Landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon 

vedtek denne resolusjonen, og vedtek 

samstundes å løyve kr 10 000 til 

hjelpearbeidet. Styret får fullmakt til å 

formidle summen gjennom ein av 

hjelpeorganisasjonane. 
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«Stødig og kunnskapsrik. Samfunnsengasjert velmenneske» 
Søgnhild Østvold takker for 
seg etter 12 år i VFO 
Søgnhild Østvold var med da Vellenes 
Fellesorganisasjon ble dannet på Grefsen og 
Disen velhus 22. mars i 2010. Og siden har 
hun vært på «laget» i VFOs ledelse.  
I år valgte hun å si nei til videre styrearbeid da valgkomiteen 
spurte henne.  Tiden er inne for et sceneskifte!  

 

Søgnhild skal ikke glemme VFO: Det er bare å ta en titt på veggen.  

 

På vei til styreseminar ved Hurdalsjøen Hotell i 2017.  

Det vanket mange lovord for 
hennes innsats gjennom alle 
disse årene da styret takket 
henne for innsatsen nå i 
maimøtet. Hun startet opp i 
egen velforening på 
Nesodden og etter hvert i 
Nesodden Velforbund. 
 

Interesse for kunst og kultur 
gjør at velbegrepet spenner 
vidt for henne. 
 

Søgnhild er første og eneste 
representant som er valgt til 
nestleder i VFO.  Det skjedde 
20. november i 2010.  Siden 
er nestleder oppnevnt til 
vervet gjennom styrets 
konstituering og hun har 
vært nestleder fram til nå. 
 

Det var viktig for VFO å ha 
henne som del av ledelsen i 
de turbulente årene som lå 
foran VFO i 2010. 
 

Helt ute er Søgnhild ikke: 
Innvalgt i valgkomiteen 
2022-2024 
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

 

Landsmøtet med kritikk 
av oppfølging av plan- 
og bygningsloven 
Flere landsmøterepresentanter ville ha forklaring på at 
årsmøtevedtak fra 2021 ikke var fulgt opp i perioden.  Det 
ble pekt på at styrket medvirkning i plan- og 
bygningsloven er viktig for velforeningene. 
I landsmøtedokumentet var det gjort nærmere rede for arbeidet 
med saken.  Uttalelser er sendt Kommunaldepartement som nå 
arbeider med en del endringer i loven- 
 -  En del av utfordringen ligger i at loven skal forvaltes av 
kommunene, og det er her det må gjøres en innsats slik at 
velforeningene kan få tidlig og dokumentert innflytelse i 
kommunale plansaker, sa Magnar Danielsen, fagdirektør for 
Kommunal- og distriksdepartementet som var invitert til 
styrebehandlingen av saken. Han ga dessuten nyttig informasjon 
om departementets arbeid og pekte på at det på flere punkter 
er sammenfall mellom VFOs syn i innsendte uttalelser og 
problemstillinger det arbeides med i departementet.   
 

 
Magnar Danielsen, fagdirektør i KD i samtaler med styret. 
Foto: Ola Raftevold 
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