Årsmelding 2017
Styret i Asker Velforbund har siden forrige årsmøte bestått av:
Karl Jørgen Gurandsrud, leder
Thor Gislesen, nestleder
Arne Fredbo, kasserer
Brit Husmo, sekretær
Inger-Marie Urbye, Kirsten Bjørgum, Ingun Kristiansen og Per Ola Høgmo
(styremedlemmer)

Forholdet til medlemmene
Asker Velforbund (AV) har 67 registrerte medlemsforeninger hvorav fem boligsameier og to
veilag.
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 2017 aktivt brukt det nettbaserte verktøyet StyreWeb for selve driften av
velforbundet og som kommunikasjonskanal fra styret ut mot medlemsforeningene. AV har
formidlet en rekke meldinger fra Asker kommune og andre avsendere til velforbundets
medlemmer.

Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon
Asker Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), som 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.
31 av velforeningene i Asker er medlemmer i VFO via AV. Dette betyr at de får 25 % rabatt
på kontingenten til VFO, som forskutteres og innkreves av AV. 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.
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) vil sannsynligvis måtte revurdere sitt syn på hva en
velforening er og hvem som kan være medlemmer i VFO. Dette må sees i sammenheng med
hva som defineres som en frivillig organisasjon. AV vil følge opp dette og vurdere
opprydning blant sine medlemmer i forbindelse med utvidelsen av AV til å omfatte
velforeningene i hele Nye Asker.

Asker Velforbund har vært representert i følgende organer:
Dialogmøtet for Teknikk og miljø og for Natur og idrett ble holdt i mars 2017 og var omtalt i
forrige årsrapport. Dialogmøtene 2018 skal holdes i mars 2018.
Frivillighetsutvalget:
Styret Asker frivilligsentral:

Kirsten Bjørgum
Arne Fredbo

Steinar Fjærvoll og Karl Jørgen Gurandsrud har vært vararepresentanter til styret i Vellenes
fellesorganisasjon (VFO) og deltatt på styremøtene.
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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 ble politisk behandlet
og avgjort våren 2017. Deretter er arbeidet med oppgradering og kommunal overtagelse av
de prioriterte velveiene påbegynt og har kommet godt i gang. Asker kommune har avsatt 1
Mkr til oppgradering og overtagelse av veiene for 2017 og 3 Mkr for hvert av årene 2018–
2010. I tillegg kommer ca. 2 Mkr som er overført til Asker Velforbund til samme formål.
Det betyr at man mangler ca. 2 Mkr i forhold til oppsatt budsjett på ca. 14 Mkr. Dette vil bli
fremholdt under vårens dialogmøte med Komité for Teknikk, kultur og fritid, der vi vil be
om at politikerne følger opp den manglende bevilgning.
Asker Velforbund kan gi råd til de aktuelle medlemsforeninger om hvordan man setter i
gang prosessen med å få berørte grunneiere til å avstå nødvendig veigrunn.
– Det ble i 2016 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 eller 2018. 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 å få kontakt med velforeningene i Røyken og
Hurum, med sikte på å få disse som medlemmer etter kommunesammenslåingen. Vi har fått
respons fra mange foreninger, og viderefører dette arbeidet i 2018.
Det ble 21. august holdt et informasjonsmøte for velforeninger og frivillige i nye Asker, i
regi av Asker kommune. AV var representert ved Thor Gislesen, som holdt et innlegg om
vår virksomhet.

Møteaktivitet Asker Velforbund
– Det har i perioden vært avholdt årsmøte og ni styremøter.
– Evalueringsmøte om samarbeidsavtalen med ordfører, rådmann og kommunaldirektør for
Kultur, frivillighet og fritid, Teknikk og miljø.
– AV har vært representert på møter om Områdeplan Høn/Landås og om transportløsning for
Spikkestadkorridoren.

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 er reforhandlet, godkjent av Formannskapet og ble undertegnet av
ordfører og styreleder 24. januar 2018.
Målsettingen med avtalen er 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.
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Dialogmøter
Dialogmøtene er en viktig del av samarbeidet og kontakten mellom velforbundet og
kommunen.

A. Teknikk og miljø
Velforbundet vektlegger 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 2018 skal holdes i mars.

B. Natur og idrett
Velforbundet arbeider med:
– Tildeling av midler til lokale Rusken-aksjoner basert på avtale med og bevilgning fra
kommunen.
– 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

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 2018.
Velforbundet var representert på et informasjonsmøte om trafikkløsninger for
Spikkestadkorridoren i juni 2017.
Velforbundet er medlem av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, som bl. a.
gjennomfører farts- og trafikkmålinger.

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
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Velrusken
Velforbundet har de senere år fordelt 100.000 kroner av kommunale midler til opprydding i
nærområdet. Velrusken har vært gjennomført med godt resultat i 2017. 17 velforeninger søkte
om til sammen ca. 190.000 kroner.
Det var i 2015 og 2016 problemer med utbetalingen av bevilgede midler fra kommunen. Etter
at det ble sendte et brev til leder for Natur og idrett, ble midlene straks overført til AV.
Avtalen er nå forlenget for 2018 og 2019.

Prosjektstøtte
Asker Velforbund har i 2017 støttet gjennomføringen av mindre prosjekter hos 12 forskjellige
velforeninger med 4.000 kroner hver, til sammen 48.000 kroner.

Avslutning
Asker Velforbund har et godt samarbeid med både det politiske og administrative nivå i Asker
kommune.
Vi takker velforeningene for godt samarbeid i 2017 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, 13.02.2018
Styret i Asker Velforbund
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