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Bærum Velforbund – Årsmøte 2023 
 

 

Saksliste: 
 

1) Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

2) Valg av ordstyrer og referent 

3) Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 

4) Protokoll fra årsmøtet 2022 

5) Styrets beretning for 2022 

6) Regnskap med revisjonsberetning 2022 

7) Styrets årsbudsjett 2023 med fastsetting av kontingentsats 

8)  Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2023-2024 

9) Forslag fra velforeningene 

10) Valg  

Vedlegg:  
Vedlegg 1  Vedtekter 
Vedlegg 2  Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og Bærum 

kommune  
Vedlegg 3  Saker som er tatt opp med Bærum kommune   
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Sak 1 
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
Vedtekter inngår i dette dokumentet, se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste og dagsorden. 

Sak 2 
Valg av ordstyrer og referent 
Forslag til vedtak: 

Ordstyrer: Norman Lagesen, leder Bærum Velforbund 

Referent: Rebecca Nesbit, sekretær 

Sak 3 
Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
Det velges to representanter til å godkjenne og underskrive protokollen. 

Sak 4 
Protokoll fra årsmøtet 2022 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet tok protokoll fra årsmøtet 2022 til orientering.  

Sak 5 
Styrets beretning for 2022 
Innholdsfortegnelse: 

1. Styret 
2. Møter/ styreaktiviteter 
3. Økonomi 
4. Arbeid med prioriterte organisasjonssaker i 2022 
5. Representasjon i organisasjoner og foreninger 
6. Medlemskap i organisasjoner og foreninger 
7. Annet organisasjonsarbeid  
8. Samarbeidsavtalen med Bærum kommune - aktiviteter, møter, saker, oppfølging 
9. Bærum kommunes klima- og miljøpris 
10. Administrative saker 
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1.  STYRET 
Styret i Bærum Velforbund har siden årsmøtet den 13. mars 2022 hatt følgende sammensetning: 

Funksjon Navn Tilknyttet vel Valgperiode 

Leder Norman Lagesen Skui vel 2022-2024 

Styremedlem/Nestleder Marika Stojcevska Avløs Vel 2022-2024 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum Vel 2022-2024 

Styremedlem/Sekretær Rebecca Nesbit Vestre Løkeberg vel 2022-2024 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll Vel 2021-2023 

Styremedlem Jona Ragnarsdottir Sandvika Vel 2021-2023 

Styremedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 2021-2023 

1. varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 2022-2023 

2. varamedlem  Yngve Johan Arnesen Kolsås Vel 2022-2023 

3. varamedlem Guro Skåre-Jullum Lommedalen vel 2022-2023 

 

Funksjon Navn Tilknyttet vel Valgperiode 

Revisor Christian Rafn Hagabråten Vel 2022-2023 

 

Funksjon Navn Tilknyttet vel Valgperiode 

Valgkomite/ Leder Rune H. Bjerke Lommedalen Vel 2022-2023 

Valgkomite Ola Raftevold Voll Vel 2022-2023 

Valgkomite Charles Jensen Blommenholm Vel 2022-2023 

 

2. MØTER/ STYREAKTIVITETER  
Styret har i 2022 avholdt elleve styremøter der det er blitt behandlet 87 saker. Styret har avholdt et 
seminar over tre dager på Kiel-fergen.  

Det er registrert 184 saker som omfatter orienteringer og forespørsler. Disse er loggført i egen 
postjournal. 

Møter med den administrative ledelsen i Bærum kommune har vært gjennomført i samsvar med 
avtalen, se pkt. 8 og Vedlegg 3. 

2.1 Andre møter 

I kalenderåret 2022 har medlemmer av styret deltatt i følgende møter: 

 19. januar   Styremøte BVF 
 7. februar   Invitasjon til verksted: Stabekk detaljregulering gater og byrom 
 16. februar   Styremøte BVF 
 19. mars  Landsmøtekonferanse for Vellenes Fellesorganisasjon  
 23. mars   Styremøte BVF 
 23. mars   Årsmøte Bærum Velforbund kl. 1900 Bekkestua Bibliotek 
 30. mars   Årsmøte Bærum Natur og Friluftsråd 
 30. mars   Årsmøte, Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Leangkollen 
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 20. april   Styremøte BVF 
 24. – 26. april  Styreseminar på Color Line til Kiel 
 26. april  Årsmøte i Oslo og Omland Friluftsråd 
 26. april  Frivillighetskonferansen – kl 14:00 – 18:00 i Bærum Kulturhus. 
 2. mai  Teamsmøte Monstermastgruppa 
 10. mai  Møte med Asker Velforbund og styremøte BVF 
 11. mai  Møte om E18 og sjøfronten i Sandvika 
 19. mai  Teamsmøte Monstermastgruppa 
 22. mai  Teamsmøte Monstermastgruppa 
 25. mai  Ekstra styremøte BVF 
 8. juni  Styremøte BVF og sommeravslutning 
 15. juni  Kontaktmøte med administrasjonen i Bærum kommune, kl 14:00-16:00 
 4. august  Teamsmøte Monstermastgruppa 
 23. august  Teamsmøte Monstermastgruppa   
 24. august   Styremøte BVF 
 25. august  Informasjonsmøte Leif Larsens vei 11, 13 og 15 kl 17:00 
 25. august  Festkveld i Bakgården kl 18:00 
 30. august  Teamsmøte Monstermastgruppa 
 5. september Teamsmøte Monstermastgruppa 
 13. september Medlemsmøte Sandvika VGS, Monstermastene 
 14. september Styremøte BVF 
 15. september Folkemøte Monstermaster Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 
 15. september Visjon Sandvika, kl 14:00-17:00 
 23. september Innspill til program til Bærum Arbeiderparti 
 28. september Teamsmøte Monstermastgruppa 
 10. oktober  Marka samling 2022, Sognsvann 
 11. oktober  Bærumskonferansen, Fornebu 
 26. oktober  Formannskapsmøte Bærum kommune 
 26. oktober  Styremøte BVF 
 27. oktober  Møte i VFO, Hva skjer i velforbundene? Kl 10.00-18:00 
 3. november Er det plass til alle som vil bo i Bærum? 
 8. november  Digitalt møte med velforeninger ang arealdelplanen 
 23. november  Styremøte BVF 
 24. november  Medlemsmøte, Sandvika vgs kl 19:00 (18:00) 
 30. november  Møte med BK administrasjon, Eivind Lyches vei 10, kl 14:00 
 14. desember Styremøte BVF og årsavslutning 
Møteaktivitet for juryen til Bærum kommunes Klima- og Miljøpris: 2 møter 
 

3. ØKONOMI  
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 200 000, og kontingent-
inntekter. Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2022 utgjorde kr 41 863. Tre vel er registrert 
som inaktive. Femten vel har ikke betalt kontingent for 2022. Med renteinntekter og 
merverdiavgiftsrefusjon er samlet disponibel inntekt før finans kr 256 513.  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader. På kostnadssiden er det brukt 
mindre enn budsjettert. Årsresultatet ble for 2022 et overskudd på kr 74 695, som overføres til 
egenkapitalen. 
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4. ARBEID MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER I 2022 
Årsmøtet i 2022 ga sin tilslutning til styrets forslag til arbeidsprogram. 

Vi har flere nye og ferske i nøkkelroller og har brukt litt tid på å sette oss. Arbeidsrutiner og 
informasjonsflyt internt er omstrukturert da vi så utfordringer i gammel drift.  

BVF har flyttet i skyen og alle har tilgang til alt da vi håper dette medfører mer involvering fra hele 
styret og alle kan stille mer forberedt til møter. 

Vi kommer til å jobbe videre med strukturen for å optimalisere og effektivisere driften videre. 
Erfaringene tilsier at vi fortsatt har en vei å gå for å inkludere hele styret, noe vi jobber for. 

Det er opprettet et årshjul slik at alle vet om faste oppgaver og at vi i fremtiden lettere kan jobbe 
effektivt. 

Under styreseminaret i april arbeidet styret med prioritering og konkretisering av styrets aktiviteter 
iht. arbeidsprogrammet, samt fastsetting av forventninger til styrets arbeidsform og oppfølging av 
saker og vellene i Bærum 

4.1 Overordnede oppgaver og mål 

Vedtektenes § 1 - Formål 

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i 
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra 
til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 
betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 
avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for 
lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i 
lokale vel-saker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 
vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.  

4.2 Kommunal planlegging og lokal medvirkning 

• Tilrettelegging og gjennomføring av møter med kommuneadministrasjonen våren og høsten 
2022. Begge møtene ble avholdt i kommuneadministrasjonens midlertidige lokaler i Sandvika. 
Utfordringer med tilbakemeldinger jobbes det nå med for å unngå i fremtiden. Det vil settes 
strenge krav til svarfrister for at innholdet skal ha verdi for vellene. 

• Tilrettelegging og gjennomføring av møte med formannskapet høsten 2022. Møtet hadde god 
oppslutning blant medlemsvellene. Styret i velforbundet har i ettertid konkludert med at det vil 
være klokt å se nærmere på møtets form, for å sikre en forsvarlig behandling av alle innmeldte 
saker. 

• Det ble sendt inn høringsinnspill til kommunens arbeid med ny arealstrategi og arealplan på et 
overordnet nivå. 

• Møte med Asker Velforbund for utveksling av erfaringer og planlegging av videre samarbeid ga 
noen frukter men belyste også store forskjeller i styremåte og samarbeid med kommunen.  

• Kommunen er utfordret på å tilby oss relevant geodata i sine karttjenester. Vårt ønske er på 
enkel måte å finne antall husstander innenfor vellets grenser. Det vil i løpet av våren 2023 bli 
sendt ut oversikt til vellene med den registrerte velgrensen. Når vi har samlet all data vil 
kommunen kvalitetssikre disse og implementere denne løsningen i kommunens karttjenester. 
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4.3 Velforeningene som talerør for lokalmiljøet 

• En het potet i 2022 har vært vellenes mulighet til å drive hageavfallinnsamling uten å måtte 
betale for levering av avfallet på ISI. Det har under forsommeren, sommeren og høsten vært 
jobbet intenst både mot administrasjonen og politisk for å få en forståelse av vellenes viktige 
rolle i dette arbeidet og de positive ringvirkningene dette har for innbyggerne, effektiviseringen 
av ISI og ikke minst miljøpåvirkningen. Vi har kommet i mål med og fått et politisk vedtak som 
gjør at vi slipper personlig synsing fra administrasjonen i fremtiden. 

• Samarbeid med Vellenes Fellesorganisasjon med tanke på kvalitetssikring av prosesser rundt 
kontingentinnkreving, der Bærum Velforbund i dag koordinerer dette ut mot medlemsvellene på 
vegne av VFO.  

4.4 Aktiv og målrettet kommunikasjon  

• Vår struktur på informasjon via nettside og Facebook har vært sårbar med tanke på tilganger. Vi 
har jobbet for å få på plass en ordning for å bruke disse plattformene mer formålstjenlige, men 
har ikke kommet helt i mål i 2022. I 2023 skal vi jobbe videre med nettiden og Facebook for å bli 
mer aktuelle. 

• Jevnlig formidling av offentlige høringer og planer til berørte medlemsvel. Altinn er nå den 
kommunikasjonsplattformen som benyttes av Bærum kommune til dette formålet. 

• Kontaktmøter mellom styret i velforbundet og styrene i medlemsvellene var planlagt, men 
gjennomførte møter ble få og vi vil ha fokus på dette for neste periode. 

4.5 Trygge bomiljøer og gode levekår for alle 

• Vi har jobbet med lokale vel og FAU for å etablere samarbeid med Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening. 

4.6 Klimaklok kommune og klimakloke innbyggere 

• Videreføring av samarbeidet med Bærum kommune innenfor strategisk satsing som klimaklok 
kommune. Samarbeidet består i sak-til-sak-kommunikasjon med klimaklok-sekretariatet samt 
formidling og tilrettelegging for samarbeid mellom vellene og kommunen i denne sammenheng. 

• Deltakelse i juryen for Bærum kommunes klima- og miljøpris. Prisutdelingen ble gjennomført i 
2022. 

4.7 Friluftsliv og folkehelse gjennom vern av natur og miljø 

• Representasjon på årsmøte og temamøte i regi av Oslo og Omland Friluftsråd, hvor velforbundet 
er medlem. 

4.8 Utvikling av knutepunkter, infrastruktur og anlegg 

• Samarbeid med Monstermastgruppa som består av flere vel i Bærum og Oslo i tillegg til flere 
store sameier i forbindelse med prosessen NVE, Statnett og OED gjennomfører for å få vedtatt ny 
420 kV-forbindelse gjennom store deler av Bærum. Det har vært gjennomført 8 Teamsmøter, 
aksjoner på folkemøter og arbeid i forskjellige grupper innen dette arbeidet. 
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4.9 Miljøriktige og sikre transport- og kommunikasjonsløsninger 

• Vi samarbeider med Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening om hvordan Bærum Velforbund 
kan bistå med kommunikasjon ut til vellene i Bærum. 

5. REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER 

5.1 Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)  
Bærum Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon. 32 velforeninger i Bærum er 
medlemmer av VFO.  

Erik Sennesvik (Berger og Rykkinn Vel) har vært leder for organisasjonen i 2022. 
Ola Raftevold (Voll Vel) er styremedlem i Vellenes Fellesorganisasjon.  
Wenche Ryager (Haslum Vel) er leder av valgkomiteen. 

5.2 Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
Per Thrane-Nielsen (Fagerstrand Vel) representerer Bærum Velforbund i foreningens styre. 

6. MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER  

6.1.  Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF)  
Bærum Velforbund, seks velforeninger og elleve lokale natur- og friluftsforeninger er medlemmer. 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeids- og samordningsorgan for å ivareta 
natur og friluftsliv i Bærum kommune. BNF arbeider for naturvern og det enkle friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet for innbyggerne i sitt nærområde og i 
naturen forøvrig. 

6.2  Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)  
OOF er en paraplyorganisasjon for natur- og friluftsorganisasjoner og kommuner i Oslo og omegn. En 
rekke foreninger er medlemmer, likeså BNF og Bærum Velforbund. Medlemskapet er gratis, men 
Bærum kommune betaler 1 kr pr innbygger til drift av OOF. 

6.3 Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
Vi har møte med info fra ABT for å bli kjent med dem. Bærum Velforbunds representant i ABT, Per 
Thrane-Nielsen fortalte oss om arbeidet og hvordan de jobber. Har blitt enige om kontinuerlig 
informasjonsutveksling og jobber nå videre for et bedre og tettere samarbeid videre. Han vil kunne 
delta i styremøter ved behov for informasjonsutveksling. 

6.4 Venner av Bærum Sykehus (VBS) 
Bærum Velforbund er medlem i Venner av Bærum Sykehus (VBS). VBS er en politisk uavhengig 
forening for pasienter og pårørende ved Bærum Sykehus. Foreningens mål er å: 

 være en politisk uavhengig interessegruppe for pasienter og pårørende 
 være en aktiv pådriver og opinionsleder overfor lokale, regionale og nasjonale helsemyndigheter 

for å styrke Bærum sykehus 
 bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige ressurser til vedlikehold og utvikling av sykehusets 

bygninger og utstyr, og videreutvikle et godt faglig medisinsk miljø for å levere helsetjenester av 
høy kvalitet 
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 sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger på Bærum sykehus 
 bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme og rolle 
 initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus 
 skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak og kompetanseheving for ansatte ved Bærum 

sykehus 
 i spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr  

7. ANNET ORGANISASJONSARBEID  

7.1 Medlemshenvendelser og henvendelser fra eksterne 
Bærum Velforbund får mange henvendelser fra medlemsforeningene som besvares fortløpende. 
Dette gjelder formelle spørsmål knyttet til velforeninger, løpende saker, reguleringssaker, bygge-
saker, friområder og andre lokalspørsmål. Disse følges opp via telefon eller e-post. 

Bærum Velforbund videresender meldinger om kommunale planer, reguleringssaker og annen 
informasjon til velforeninger, i den grad dette ikke er sendt direkte til berørte velforeninger. Nettside 
og Facebook brukes aktivt i informasjonsarbeidet.  

I 2022 har vi fått innsendt 61 saker fra medlemsvellene. Flesteparten av disse har vært orienteringer 
til Bærum Velforbund. 11 saker er direkte henvendelser til Bærum Velforbund med aktuelle spørsmål 
om blant annet drift av vellene. Bærum Velforbund har loggført 184 saker i sin postliste for 2022. 

7.2 Det digitale Bærum Velforbund  
www.baerumvelforbund.no: Dette er den viktigste informasjonskanalen for mer omfattende 
informasjon om organisasjonssaker. Bærum Velforbund benytter StyreWeb som plattform for 
nettsiden og administrative funksjoner. 

Kontaktinformasjon til vellene i Bærum er å finne på nettsiden. 

www.facebook.com: Bærum Velforbunds Facebook-side benyttes hovedsakelig til korte meldinger og 
henvisning til nytt stoff på nettsiden. Besøkstallet er økende, men vi ønsker oss fremdeles flere 
følgere. 

E-postadresse: post@baerumvelforbund.no 

7.3 Medlemsmøter og kurs i perioden  
Det er avholdt to medlemsmøter i Bærum Velforbund. På møtet 23.september var temaet 
«monstermaster». Vi fikk besøk av Lars Almklov som orienterte om status i saken og fortalte om 
veien videre. 

Møtet 24.november var for erfaringsutveksling mellom vellene i Bærum. Vi fikk presentasjon fra 
noen utvalgt vel, samt en presentasjon fra VFO. Der fikk vi informasjon om alle medlemsfordelene 
man får som for eksempel Styreweb for hjemmeside og medlemsregister og gode forsikringer for 
lekeplasser og velarbeid. 

7.4 Jubilerende velforeninger 
Lommedalen Vel feiret 100 år. 

Gjettum Vel feiret 100 år (Startet som Flaten Vel i 1922). 

8. SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE 
Styret har i 2022 fulgt opp samarbeidet med Bærum kommune. Det har vært holdt følgende møter: 

http://www.baerumvelforbund.no/
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 To møter mellom administrasjonen i Bærum kommune og Bærum Velforbund 
 Møter i juryen for Bærum kommunes klima- og miljøpris 
 Møte med formannskapet i Bærum kommune 
 Utdeling av Bærum kommunes frivillighetspris 

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over temaer og saker som er behandlet i møtene. 

9. BÆRUM KOMMUNES KLIMA- OG MILJØPRIS 
Bærums klima- og miljøpris tildeles noen som gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt 
bærumssamfunn. Bærum Velforbund har vært representert ved Gunnar Johansen som et medlem av 
juryen. Prisvinner for 2021 var Øverland andelslandbruk og Bærum Elveforum. 

Styrer og medlemmer i velforeningene, som kjenner sitt nærmiljø bedre enn noen andre, oppfordres 
til å tips klimasekretariatet i Bærum kommune om aktuelle kandidater for prisen for 2023 – lag, 
foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. 

10. ADMINISTRATIVE SAKER  

10.1. Opplysninger om velforeningene 
I 2022 er det registrert 49 lokale velforeninger i Bærum som er medlem av Bærum Velforbund. De 
representerer over 17 000 husstander. Da innrapporteringen fra vellene er mangelfull, er det antatt 
at det reelle antall husstander er vesentlig høyere. 

VEL BVF (Stemmerett på årsmøtet*) Medlem VFO 
Avløs Vel X X 
Bekkestua Vel X X 
Berger og Rykkinn Vel X X 
Blommenholm Vel   Utmeldt 
Bærum Verk Vel   X 
Egne Hjem Vel X X 
Eikeli Vel    
Eiksmarka Vel X X 
Ekeberg Vel    
Engerjordet Sameie og Vel X   
Fagerstrand Vel X X 
Fornebo Vel X X 
Fornebolandet Vel X X 
Furubakken Vel X X 
Gjettum Vel X X 
Gommerud Vel     
Hagabråten Vel X X 
Haslum Vel X X 
Holtekilen Vel X   
Hosle Vel   X 
Høvik Vel   X 
Høvik Verk Vel X X 
Jar Vel X X 
Jongsåsen Vel X X 
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VEL BVF (Stemmerett på årsmøtet*) Medlem VFO 
Kolsås Vel X X 
Krokvollen Vel  X   
Langodden Vel   X 
Lommedalen Vel     
Lysaker Vel X   
Løkeberg Vel X   
Løkkeåsen Vel     
Nadderud og Vestre Grav Vel X X 
Malurtaasen Vel X X 
Nedre Ramstad Vel X X 
Presterud Vel X   
Ringstabekk vel     
Sandvika Vel X X 
Skogfaret Vel X   
Skui Vel X X 
Snarøen Vel  X X 
Solvik og Omegn Vel     
Tanum Vel   Utmeldt 
Vestre Løkeberg Vel X X 
Vestre Stabekk Vel X   
Voll Vel X X 
Østerås Vel X   
Østre Grav Vel X   
Østre Stabekk Vel     
Øvre Slependen Vel   X 

*Stemmerett på årsmøtet til Bærum Velforbund 2023 p.t. 

31 av medlemsvellene i Bærum Velforbund er også medlem i Vellenes Fellesorganisasjon. 

Det arbeides fortløpende med å oppdatere medlemsregisteret. Styret synes det er utfordrende å få 
inn relevante opplysninger og inndrive kontingenter fra mange av velforeningene.  

10.2. Inaktive vel 
Dette er vel som ikke har et fungerende styre, og som derfor heller ikke mottar / følger opp 
informasjon fra Bærum Velforbund eller kommunen. Velforeninger i denne kategorien er:  

• Eikeli Vel 
• Gommerud Vel  
• Løkkeåsen Vel 

10.3. Pressedekning og presseinformasjon 
Bærum Velforbund er nevnt i kvistinnsamlingssaken våren 2022. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 2022. 
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Sak 6  
Regnskap med revisjonsberetning 2022 
Oppstillingen viser regnskap og balanse, godkjent av revisor med revisjonsberetning.  

Nedenfor følger regnskapsrapport og budsjett for 2022. 

1. ÅRSREGNSKAP 
Hovedpost Budsjett 2022 Regnskap 2022 

Inntekter     
Kontingenter fra velforeninger 50 000 47 863 
Tilskudd fra Bærum kommune 200 000 200 000 
MVA-refusjon 7 000 8 650 

Sum inntekter 257 000 256 513 
      

Utgifter     
Honorar leder 10 000 10 000 
Honorar sekretær 9 000 9 000 
Honorar kasserer 9 000 9 000 
Honorar styremedlemmer 40 000 38 000 
Kontorhold, leder 10 500 9 905 
Kontorhold, sekretær 10 500 10 459 
Kontorhold, kasserer 5 000 5 000 
Kontorhold, rekvisita 5 000 0 
KM godtgjørelse-reiseutlegg 3 500 147 
Styremøter - styreseminar 45 000 41 205 
Årsmøte 12 000 11 679 
Ekstern deltagelse 5 000 0 
Leie lokaler 4 000 1 200 
Medlemsmøter 10 000 467 
Revisjonshonorar 7 000 6 500 
Drift velforbund IKT nettside 10 000 3 961 
Porto og postboksleie 2 000 1 796 
Kontingent andre foreninger 4000 2000 
Kontingent Vellenes Fellesorganisasjon BVF 16 000 25 998 
Representasjon 5 000 460 
Venner av Bærum Sykehus 0 1 500 
Jubileumsbøker     
Til disposisjon 37 800   

Sum utgifter 260 300 188 277 
Driftsresultat -3 300 68 236 
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Hovedpost Budsjett 2022 Regnskap 2022 
Finansielle poster   -70 

Renter bank 3 300 6529 

Årsresultat resultat 24 762 74 695 

 

2. BALANSEREGNSKAP 
Hovedpost Balanse 2021 Balanse 2022 Kommentarer 

Eiendeler       
Kundefordringer 0     
Bankinnskudd 967 196 1 031 721 Saldo i bank 

Sum eiendeler 967 196 1 031 721 Sum aktiva 
Egenkapital og gjeld       
Egenkapital       

Årsresultat  24 762 74 695   
Egenkapital 942 433 967 196   

Sum egenkapital 967 196 1 041 891   
Kortsiktig gjeld       

VFO 
mellomværende 

0 10 169   

Påløpte kostnader 0 0   
Sum kortsiktig gjeld 0 0   
Sum egenkapital og 
gjeld 

967 196 1 031 721 Sum passiva 

 
Norman Lagesen Marika Stojcevska Wenche Ryager Jona Ragnarsdottir 

(sign.) (sign.) (sign.) (sign.) 
Rebecca Nesbit Rita Roarsen Gunnar Johansen  

(sign.) (sign.) (sign.)  

3. ÅRSMELDING FOR BÆRUM VELFORBUND FOR 2022 
AVGITT IHT. REGNSKAPSLOVEN 

1. Virksomhetens art 
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum. Den skal i 
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, og 
bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Norman Lagesen Marika Stojcevska Wenche Ryager Jona Ragnarsdottir 
(sign.) (sign.) (sign.) (sign.) 

Rebecca Nesbit Rita Roarsen Gunnar Johansen  
(sign.) (sign.) (sign.)  
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Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene, og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 
betydning og generell karakter. Forbundet skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 
avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder av betydning og interesse for lokal-
befolkningen. Forbundet kan på anmodning fra ett eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i lokale 
velsaker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 
vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

2. Fortsatt drift 
Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold mener styret det er gode forutsetninger for 
fortsatt drift.  Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. 

3. Arbeidsmiljø og likestilling 
Bærum Velforbund har ingen tilsatte. 

4. Ytre miljø 
Bærum Velforbund utfører ikke aktiviteter som kan innebære miljøskade. Organisasjonens 
virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. 

Organisasjonen bruker i utstrakt grad elektronisk kommunikasjon. 

5. Redegjørelse for årsregnskapet 
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 200 000, og 
kontingentinntekter. Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2022 utgjorde kr 47 863. Tre vel er 
registrert som inaktive. 14 vel har ikke betalt kontingent for 2022. Dessuten kommer renteinntekter 
og merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 256 513.  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader. På kostnadssiden er det brukt 
mindre enn budsjettert. Årsresultatet ble for 2022 et overskudd på kr 74 695 som overføres til 
egenkapitalen.  

6. Styret  
Godtgjøringer ut over utgiftsdekning har vært: 

Styreleder:  10 000 kr 
Sekretær: 9 000 kr 
Nestleder: 8 000 kr 
Kasserer: 9 000 kr 
Styremedlemmer:  6 000 kr 
Varamedlemmer:  4 000 kr 
 

Styret består av syv medlemmer – fem kvinner og to menn. 

Styret har tre varamedlemmer, én kvinne og to menn. 

7. Redegjørelse for organisasjonens utsikter 
Bærum Velforbund har et stabilt medlemsantall og god oppslutning. Aktivitetsnivået er godt. 

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at forutsetningene for Bærum Velforbund vil endre seg 
vesentlig.   
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Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning, gir et riktig bilde av utviklingen og resultatet 
i Bærum Velforbund i perioden. 

Bærum, 31. desember 2022 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for Bærum Velforbund 2022 

 

4. REVISJONSBERETNING 
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Sak 7  
Styrets årsbudsjett 2023 med fastsetting av kontingentsats 

1. KONTINGENT TIL BÆRUM VELFORBUND 2023 
I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2023:  

• kr. 3,00 pr. husstand 
• kr. 1,50 for hver boenhet i sameier/borettslag 

Forslag til vedtak: 

Kontingenten for 2023 skal være kr. 3,00 for hvert velmedlem som betaler full kontingent til vellet og 
kr. 1,50 for boenhet i sameier/borettslag som har redusert velkontingent til sitt vel.  

2. ÅRSBUDSJETT FOR 2023 
Styret legger fram forslag til budsjett for Bærum Velforbund basert på: 

• Økt innsats for velforeningene og Bærum Velforbund 

Budsjettforslag 2023: 
Kostnader er justert i henhold til forbruket i 2022. I budsjettet er inntekter og utgifter balansert. Det 
settes av kr 24.000 til styrets disposisjon. Styret legger opp aktiviteten for 2023 som redegjort for i 
kommentarene under. 

Grunnet ettervirkninger av Corona og mange nye i styret har ikke aktiviteten vært like høy som 
ønsket. I 2023 har vi planer om et høyere aktivitetsnivå som medfører et negativt resultat. Dette 
mener vi er berettiget etter flere år med manglende aktivitet. 

 

Hovedpost Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023 

Inntekter       
Kontingenter fra velforeninger 50 000 47 863 50 000 
Tilskudd fra Bærum kommune 200 000 200 000 200 000 
MVA-refusjon 7 000 8 650 8 000 

Sum inntekter 257 000 256 513 258 000 
        

Utgifter       
Honorar leder 10 000 10 000 10 000 
Honorar sekretær 9 000 9 000 9 000 
Honorar kasserer 9 000 9 000 9 000 
Honorar styremedlemmer 40 000 38 000 38 000 
Kontorhold, leder 10 500 9 905 10 500 
Kontorhold, sekretær 10 500 10 459 10 500 
Kontorhold, kasserer 5 000 5 000 5 000 
Kontorhold, rekvisita 5 000 0 7 000 
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Hovedpost Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023 

KM godtgjørelse-reiseutlegg 3 500 147 1 000 
Styremøter - styreseminar 45 000 41 205 45 000 
Årsmøte 12 000 11 679 12 000 
Ekstern deltagelse 5 000 0 1 000 
Leie lokaler 4 000 1 200 1 200 
Medlemsmøter 10 000 467 15 000 
Revisjonshonorar 7 000 6 500 6 500 
Drift velforbund IKT nettside 10 000 3 961 5 000 
Porto og postboksleie 2 000 1 796 1 800 
Kontingent andre foreninger 4000 2000 2000 
Kontingent Vellenes Fellesorganisasjon BVF 16 000 25 998 26 000 
Representasjon 5 000 460 2 000 
Venner av Bærum Sykehus 0 1 500 1 500 
Jubileumsbøker     50 000 
Til disposisjon 37 800   24 000 

Sum utgifter 260 300 188 277 293 000 
Driftsresultat -3 300 68 236 -35 000 
Finansielle poster   -70   

Renter bank 3 300 6529 7000 
Årsresultat resultat 24 762 74 695 -28 000 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2022 for Bærum Velforbund vedtas.  

 

Sak 8 
Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2023-2024 
Vedtektenes § 1 (Formål) regulerer Bærum Velforbunds overordnede oppgaver og mål. 

Vedtektene og et arbeidsprogram vedtatt av årsmøtet skal danne rammen for styrets arbeid. Siden 
det ikke er gitt på forhånd å forutsi hva som kan oppstå av konkrete saker i løpet av et arbeidsår, må 
arbeidsprogrammet gis en generell utforming. Styret må kunne ta opp saker det fremstår som riktig å 
prioritere, men som ikke er formulert i arbeidsprogrammet.  

Kommunen er den viktigste tilretteleggeren for innbyggernes bomiljøer. Som følge av dette, vil også 
kommunen være en viktig premissgiver og samarbeidspartner for velforeningene. Derfor må Bærum 
Velforbunds arbeidsprogram dekke de kommunale tjenesteområder hvor velforeningenes interesser 
kan bli berørt. 
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1 Kommunal planlegging og lokal medvirkning 

1. Følge opp kommunens planlegging og medvirke til at utviklingen er i samsvar med velforening-
enes syn og Bærum Velforbunds overordnede mål. 
Arbeide for at kommunal planlegging og kommunale styringsdokumenter legger et godt grunnlag 
for tidlig medvirkning fra velforeningene. 

2. Bruke samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen slik at denne legges til grunn på 
avtalte områder og på den måten sikrer velforeningene medvirkning og medinnflytelse overfor 
både folkevalgte og kommunens administrasjon. 

3. Arbeide for at nye samarbeidsformer og samskaping skjer på en måte som styrker velarbeidet og 
velforeningene som demokratisk struktur i kommunen. 

2 Velforeningene som talerør for lokalmiljøet 

1. Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum kommune og et 
velfungerende Bærum Velforbund.  

2. Bidra til å styrke velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med kommunen og andre 
forvaltningsnivåer. 

3. Arrangere medlemsmøter og åpne møter om aktuelle temaer. 
4. Arrangere medlemsmøter med fokus på kunnskapsutveksling og opplæring. 
5. Stimulere til velforeningenes deltakelse i høringsprosesser i viktige saker. 
6. Bistå velforeningene i å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, nærmiljøtiltak og 

frivillighetstiltak. 
7. Benytte ekstern kompetanse der dette er nyttig og/eller nødvendig for å få bedre gjennomslag 

for velforeningenes synspunkter. 

3 Aktiv og målrettet kommunikasjon 

1. Informere og kommunisere om nærmiljøsaker på en målrettet måte. 
2. Være en aktiv og tydelig bidragsyter overfor relevante medier, i særdeleshet lokalpressen, og 

bruke sosiale medier og digitale plattformer på en målrettet måte. 
3. Delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet. 
4. Jobbe aktivt mot det politiske Bærum for å fremme våre syn og bidra til gjennomføring. 
5. Styrke Bærum Velforbund som premissleverandør i saker som er viktige for velforeningene.  
6. Styrke kontakten mellom velforeningene og styret i Bærum Velforbund. 

4 Trygge bomiljøer og gode levekår for alle 

1. Arbeide aktivt for trygge bomiljøer og gode levekår, samt gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 
2. Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud for alle aldersgrupper. 
3. Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og legge til 

rette for at de kan delta i velforeningenes arbeid. 

5 Klimaklok kommune og klimakloke innbyggere 

1. Være en aktiv bidragsyter i Bærum kommunes miljø- og klimaarbeid og legge «råd for en 
klimaklok kommune» til grunn i arbeidet. 
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6 Friluftsliv og folkehelse gjennom vern av natur og miljø 

1. Arbeide for at natur- og miljøhensyn blir ivaretatt gjennom god forvaltning, og motivere 
kommunens innbyggere til aktiv ivaretakelse av natur, miljø og ressurser. 

2. Bidra til sikring av landskapsdrag, friluftsområder, turveier, kystlinje og vassdrag i Bærum som 
viktig for friluftsliv i nærmiljøet og for folkehelse generelt. 

3. Bidra til kulturvern og ivaretakelse av den lokale kulturarven. 

7 Utvikling av knutepunkter, infrastruktur og anlegg 

1. Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder får høy 
prioritet og at kommunal infrastruktur sikres gjennom god beredskap. 

2. Arbeide for at knutepunktutvikling og fortetting gjennomføres med god tilpasning til 
eksisterende bomiljøer og ut fra en helhetlig plan for området. 

8 Miljøriktige og sikre transport- og kommunikasjonsløsninger 

1. Arbeide for at kollektivtilbudet i Bærum støtter målet om en klimaklok kommune. 
2. Arbeide for at kollektivtilbudet skal utgjøre et naturlig valg for flest mulig innbyggere. 
3. Arbeide for bedre tilrettelegging og trafikksikre løsninger for myke trafikanter, herunder sykkel 

og gange, i kommunen.  
4. Arbeide for miljøriktige løsninger som også tilpasses bevegelseshemmede og eldre. 
5. Følge opp utvikling og iverksettelse av infrastrukturprosjekter med utgangspunkt i de planene 

som foreligger og tidsplanen som følger av disse planene.  

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i Bærum Velforbund 2023.  

 

 

Sak 9 
Forslag fra velforeningene 
Det er ikke kommet forslag fra velforeningene. 
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Sak 10  
Valg 

1. STYRE OG REVISOR 
Styre i Bærum Velforbund i perioden 2022-2023 har vært: 

Funksjon Navn Tilknyttet vel Valgperiode 

Leder Norman Lagesen Skui vel 2022-2024 

Styremedlem/Nestleder Marika Stojcevska Avløs Vel 2022-2024 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum Vel 2022-2024 

Sekretær Rebecca Nesbit Vestre Løkeberg vel 2022-2024 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll Vel 2021-2023 

Styremedlem Jona Ragnarsdottir Sandvika Vel 2021-2023 

Styremedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 2021-2023 

1. varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 2022-2023 

2. varamedlem  Yngve Johan Arnesen Kolsås Vel 2022-2023 

3. varamedlem Guro Skåre-Jullum Lommedalen vel 2022-2023 

Revisor har vært: 

Revisor Christian Rafn Hagabråten Vel 2022-2023 

 

I henhold til vedtektene § 3 skal forbundet ha et styre på syv medlemmer med inntil tre 
varamedlemmer. Valgkomiteen fremmer i år innstilling på valg av: 

• Tre styremedlemmer for to år 
• Inntil tre varamedlemmer for ett år 
• Revisor 

Valgkomiteens forslag foreligger på årsmøtet. 

 

2. VALGKOMITÉ 
Valgkomité i perioden 2022-2023 har vært 

Funksjon Navn Tilknyttet vel Valgperiode 

Valgkomite/ Leder Rune H. Bjerke Lommedalen Vel 2022-2023 

Valgkomite Ola Raftevold Voll Vel 2022-2023 

Valgkomite Charles Jensen Blommenholm Vel 2022-2023 

 

Styret skal fremme innstilling på valgkomité. Styret foreslår gjenvalg av valgkomité. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 
V E D T E K T E R for Bærum Velforbund 
Vedtatt på årsmøtet 22. mai 1986 – endret 23. mai 1989, 25. mai 1992, 19. mai 1999, 30. mai 2000, 
20. mai 2002, 23. mars 2004, 17. mars 2009, 15. mars 2016, 7. mars 2017 og 6. mars 2018. 

§ 1 Formål 
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i 
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstsvilkår og bomiljøer og 
bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen. 

Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell 
betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig avtale-
verk mellom vellene og Kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for lokal-
befolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i lokale 
velsaker og bistå med å løse konflikter. 

Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning 
vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. 

§ 2 Representasjon 
I Forbundets møter deltar fortrinnsvis lederne og deres stedfortredere i de tilsluttede velforeninger. 
Ved forfall kan andre representanter møte, men ikke over to fra hver velforening (se for øvrig §7). 

§ 3 Forbundets ledelse 
Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges inntil 3 vara-
medlemmer i prioritert rekkefølge med møte- og talerett. 

Medlemmene i styret bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst mulig grad 
representere ulike deler av Bærum. 

Medlemmer til Bærum Velforbunds styre velges blant personer som har eller har hatt verv som styre-
medlemmer i velforeningene i Bærum. Lederen og styremedlemmer velges for 2 år, slik at tilnærmet 
halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 
5 medlemmer er til stede. 

Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

Styret konstitueres og velger selv lederens stedfortreder, sekretær og kasserer. Styret oppnevner 
representanter i faste styrer og råd. Hvert år velges en Valgkomité bestående av leder og to 
medlemmer. 

§ 4 Årsmøte 
Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til 
årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Årsmøtedokumenter og innkalling sendes elektronisk. 
Årsmøtedokumenter og vedtekter skal være tilgjengelig i papirutgave under årsmøtet. Forhånds-
varsling av dato for ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar. 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5: 

1. Konstituering 



Bærum Velforbunds årsmøte – 22. mars 2023 

2023-Årsmøtedok Rev.1 (2023-03-07) S i d e  22 | 29 

2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår 

3. Fastsetting av kontingent 

4. Budsjett for kommende periode 

5. Styrets forslag til arbeidsprogram 

6. Innkomne saker fra velforeningene 

7. Valg av styre og styrets leder 

8. Valg av revisor 

9. Valg av valgkomité 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert 
regnskap. Revisjonsberetning kan ettersendes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 
styret i hende innen 25. januar. Forbundets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet. 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i Bærum 
forlanger det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og 
må angi de saker som ønskes behandlet. 

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - lovendringer unntatt - 
fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg. 
Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet. 
De andre valgene ledes av valgkomitéens leder. Gjenvalg kan finne sted. 

§ 5 Vedtektsendringer 
Forslag til vedtektsendringer sendes Styret innen utgangen av desember måned forut for ordinært 
årsmøtet. Vedtektsendringer krever minst 2/3 dels flertall av de fremmøtte representanter. 

§ 6 Spesielle bestemmelser 
Leder er Forbundets rettslige representant. Han/hun undertegner på Forbundets vegne og skal 
attestere regninger før de utbetales. Sekretæren fører protokoll over forhandlingene i Forbund og 
Styre. Utskrift av protokollen vedrørende årsmøter og ekstraordinære årsmøter sendes samtlige 
tilsluttede velforeninger. 

§ 7 Utvalg for spesialoppdrag 
Utvalg for spesialoppdrag kan oppnevnes hvis Styret finner det nødvendig. Utvalgenes medlemmer 
har adgang til Forbundets møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett. 

§ 8 Kontingent 
Kontingenten innbetales innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomiske 
forpliktelser utover kontingenten kan ikke pålegges velforeningene. 

§ 9 Æresmedlemmer 
Årsmøtet kan – etter innstilling fra Styret – utnevne personer til æresmedlemmer som har gjort seg 
særlig fortjent til det. 

§ 10 Oppløsning 
Beslutning og oppløsning av Bærum Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte 
velforeninger til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig. 

Eventuelle midler tilfaller Bærum kommune som – etter samråd med Forbundets styre – disponerer 
dem til det formål Kommunen finner mest tjenlig. 
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Vedlegg 2 
Bærum Velforbund/Bærum kommune - Rammeavtale for samarbeid 
mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum 
Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund 
har sine definerte oppgaver. 

Avtalen bygger på følgende felleserklæring:  

Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den 
enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for 
kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell 
interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum 
Velforbund koordinere saksbehandlingen. 

For å få til dette gjennomføres samarbeidsordninger slik de går fram av avtalen. 

Veiledning: 

Avtalen er gjennomgått av Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrative ledelse 
med tanke på å få en god praktisering av avtalen. Disse veiledningene er gjengitt i 
tilknytning til avtalens ulike punkter.  

Det påhviler partene å sørge for at avtalen er kjent for dem som behandler saker som 
omhandles av avtalen. 

1 Periodiske fellesmøter og orientering 
Minst en gang i året holdes det møter med deltagelse av representanter for kommunens politikere 
og ledere, Bærum Velforbund og velforeningene. Berammelse av slike møter skjer etter avtale 
mellom ordføreren og lederen i velforbundets styre. 

Kommunens oversikt over planer i arbeid med angivelse av saksansvarlig, sendes Bærum Velforbund 
ved hver revisjon. Velforbundet og vellene kan uttale seg om prioriteringen og eventuelt ta initiativ til 
at bestemte saker tas opp eller prioriteres annerledes.  

Bærum Velforbunds leder eller velledere kan også bli enige med kommunen om andre samarbeids- 
eller orienteringsmøter.  

Veiledning: 

Bestemmelsen trekker opp formen på samarbeidet mellom velforeningene og Bærum 
kommune. Dette er ikke bare knyttet til de avtalte møtene mellom de to interessentene, 
men skal gjøre det mulig for velforeningene å ta kontakt med kommunens administrasjon 
under saksbehandlingen for å holde seg orientert og å kunne komme med synspunkter som 
kan bidra til en god løsning.  

Velforeningene vil – med utgangspunkt i denne avtalen – kunne ta kontakt med de politiske 
utvalgene for å fremme synspunkt til saker under politisk behandling. Ved å kontakte 
utvalgssekretæren, kan det avtales møte mellom utvalg og velforeningens styre i konkrete 
saker som skal behandles.  

Dette vil i de fleste sakene være den eller de berørte velforeningen, men kan i særlige 
tilfeller skje i regi av Bærum Velforbund.  

Det er forutsatt at informasjon som hovedregel sendes elektronisk via nettet.  
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Oversikt over politiske saker som er under arbeid i henhold til politiske 
rapporteringsprosedyrer, sendes Bærum Velforbund elektronisk for videre distribusjon til 
velforeningene.  

Reguleringsplaner og utredninger som legges frem for planutvalget er tilgjengelig på 
Bærum kommunes hjemmesider ca. en uke før møtet i utvalget. Dokumentene kan hentes 
ned over denne linken: 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&vis
alle=true. 

I tillegg til det politiske møte nevnt over, avholdes 2 administrative møter pr år mellom Bærum 
Velforbund og kommunens administrative ledelse. Bærum Velforbund sender i god tid før møte ut en 
agenda med saker som ønskes tatt opp. Bærum kommune stiller med aktuelle ledere og 
saksbehandlere utfra agendaen. Bærum Velforbund fører referat.  

Veiledning: 

Bærum Velforbund vil i god tid informere om når møte med administrasjonen skal finne 
sted, og be velforeningene sende inn saker som man ønsker tatt opp i møtet. Bærum 
Velforbund har ansvaret for å sende administrasjonen en samlet oversikt over innmeldte 
saker. 

2 Igangsetting av planarbeid 
Det vises til PBL § 5-1:  

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette 
er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.  

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 
skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»  

Plan- og bygningsloven forutsetter at enhver - kommune så vel som private - som igangsetter et 
reguleringsarbeid, skal kunngjøre dette i minst en avis som er alminnelig lest på stedet samt på 
internett, og skriftlig underrette grunneiere og rettighetshavere.  

Private som ønsker å igangsette planarbeid, gjennomfører oppstartsmøte med kommunen. 
Kommunen informerer i den forbindelse om at lokale velforeninger og Bærum Velforbund skal 
underrettes om at planarbeidet tas opp på lik linje med grunneiere og rettighetshavere.  

Ved oppstart av planarbeid skal – kommunen så vel som private – underrette berørte velforeninger 
og Bærum Velforbund skriftlig samtidig med at oppstarten kunngjøres.  Det vises til PBL § 12–8:  

«Oppstart av reguleringsplanarbeid  

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når 
forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for 
planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i 
planarbeidet.»   

Veiledning: 

Velforeninger som er direkte og indirekte berørt vil i tråd med dette bli varslet. Når 
forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, gis tilsvarende melding etter møtet 
med forslagsstiller. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&visalle=true
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&visalle=true
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3 Planer til høring    
Forslag til kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram, større planendringer 
eller utredninger som legges ut til offentlig ettersyn, skal forelegges Bærum Velforbund og de 
velforeninger som kan bli berørt av planene, til uttalelse.   

Også andre større plan- og utredningsarbeider med betydning for omfang og lokalisering av 
infrastruktur i Bærum kommune, forelegges velforbundet til uttalelse. Eksempler på dette er bl.a. 
skolebehovsplaner, barnehagebehovsplaner, trafikksikkerhetsplaner.   

Veiledning: 

Velforeningene og Bærum Velforbund kan gi uttalelser til større plan- og utredningsarbeider 
med utgangspunkt i offentlige saksdokumenter. Kommunens administrative ledelse vil 
informere Bærum Velforbund og aktuelle vel om større plan og utredningssaker som er 
under arbeid og gi linker til hvor dokumentene finnes. 

Hvis velforeningene har bemerkninger til planene, skal uttalelse gis skriftlig og sendes det 
kommunale organ som forbereder saken. Rådmannens kommentar og forslag til oppfølging av vellets 
kommentar skal innarbeides i saksdokumentene.  

Veiledning: 

Felleserklæringen viser til at velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold 
til kommunen og at grunnlaget for et godt samarbeid ligger blant annet i god og tidsriktig 
informasjon. 

4 Høringsfrister 
Planer legges ut til offentlig ettersyn med lovens frist som er 6 uker.  Fristen regnes fra den dag det 
offentlige ettersyn kunngjøres. Kommunen vil søke å unngå å legge sine egne planer ut til offentlig 
ettersyn i skoleferien, alternativt forlenges uttalefristen.  Selv om en uttalelse kommer inn etter 
fristens utløp, vil kommunen så langt praktisk mulig likevel behandle uttalelsen.  

5 Medlemsmøter 
Velforeninger som får planforslag til høring og som ønsker å forelegge planforslagene for 
medlemmene gjennom medlemsmøter, har så langt det er mulig, krav på at representanter fra 
kommunens administrasjon deltar på møtene for å redegjøre for planene og svare på spørsmål. 

Veiledning: 

Styret i velforeningene kan gi uttalelser til planforslag. Ved større saker forplikter vellene 
seg til å innhente lokalbefolkningens synspunkter i så stor grad som mulig. Uttalelsen kan 
også gis med utgangspunkt i vedtak i velforeningens årsmøte. 

6 Saksdokumenter og behandling 
Bærum Velforbund koordinerer behandlingen av de saker som angår flere av velforeningene. For at 
Bærum Velforbund skal kunne holde seg orientert om saksgang, beslutninger og eventuelle avvik fra 
velforeningenes anbefalinger i saker som angår befolkningen, skal kommunen opplyse hvor 
elektronisk kopi av saksdokumenter og protokoller av utvalg og råd, formannskap og kommunestyre 
kan lastes ned. Ved større saker forplikter vellene seg til å innhente lokalbefolkningens synspunkter i 
så stor grad som mulig.  

Sakskart til utvalg og råd, formannskap og kommunestyre varsles til Bærum Velforbund så snart det 
er tilgjengelig. 
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7. Alternative planforslag 
Dersom velforeningene ønsker utredet alternativer til de forslag som fremlegges fra kommunens 
side, skal kommunen - så vidt mulig - bistå velforeningene med dette. 

Veiledning: 

Punkt 7 gjelder bistand overfor velforeningen, ikke en plikt til å utrede alternative løsninger 

8. Konsulentutgifter 
Utgifter til konsulenter eller andre sakkyndige som engasjeres av velforeningene, er kommunen 
uvedkommende dersom det ikke er inngått avtale om dette på forhånd.    

9. Navn og adresser 
Bærum Velforbund sender regelmessig oppdatering av kontaktopplysninger for velforeninger i 
Bærum.  

Bærum kommune påser at opplysningene er tilgjengelig i administrasjonen.  

Veiledning: 

Bærum Velforbund er ansvarlig for at velforeningene underretter Bærum kommune når det 
skjer endringer i kontaktopplysningene slik at kommunen innehar korrekt informasjon til 
enhver tid. Bærum kommune sørger for at ansatte har tilgang til denne oversikten. 

 

Avtalen godkjent av Bærum formannskap den 23.mai 2017  Sak: 123/17 

 

 

Arthur Wøhni 
Bærum kommune 

Erik Sennesvik 
Bærum Velforbund 

 

Sandvika 15. februar 2019 
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Vedlegg 3 

Saker som er tatt opp med Bærum kommune 
Det har vært avholdt to møter mellom styret i Bærum Velforbund og administrasjonen i Bærum 
kommune med utgangspunkt i saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i Bærum 
Velforbund. Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ikke får tilstrekkelig 
avklart gjennom vanlig saksbehandling. Forarbeidet er omfattende, og referat fra møtene er sendt 
alle velforeninger. 

Det har vært avholdt ett møte mellom formannskapet i Bærum kommune og medlemsvellene i 
Bærum Velforbund. Basis for møtet var saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i 
Bærum Velforbund. Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ønsker å 
avklare med politikerne. Opptak av møtet finnes på Bærum kommune sine hjemmesider. 

Både referater og opptak er linket fra Bærum Velforbund sin hjemmeside. 

Møtet med administrasjonen 15. juni 2022 

Følgende saker ble tatt opp: 
1 Kvistinnsamling (Bærum velforbund) 

1.1 Innsendt fra vellene (inngår i hovedinnlegget) 
2 Høyspentmaster (Bærum velforbund og Voll vel) 
3 Vann og avløp (Bærum velforbund) 
4 Saker som kan omhandle/påvirke flere vel 

4.1 Husstander innenfor velgrensene (Furubakken vel) 

4.2 Rettigheter og plikter i turstier/turveier (Jar vel) 

4.3 Matproduksjon 1: Selvforsyning (Skui vel) 

4.4 Matproduksjon 2: Vern av dyrkbar og dyrka mark i Bærum med referanse til bl.a. 
plenproduksjon. (Skui vel)  

4.5 Arealstrategi – arealnøytralitet (Skui vel)  

4.6 Sikkerhet på Sandvika stasjon (Bærum velforbund)  

4.7 Sikkerhet på Sandvika stasjon (Sandvika vel)  

4.8 Kadettangen – Kalvøya (Sandvika vel)  

4.9 Seniorsenter i Sandvika? (Sandvika vel)  

4.10 Elvepromenaden – Løkketangen (Sandvika vel)  

4.11 Lekeplass i Sandvika (Sandvika vel)  

4.12 Søppelkasser for hundebæsj rundt Jarmyra (Jar vel)  

4.13 Nesveien 5, Haslum seniorsenter – parkering (Haslum vel)  

4.14 Trafikksikkerhet og parkeringstilstander (Avløs vel)  

4.15 Trafikksikkerhet i Vollsveien (Voll vel)  

4.16 Sykkelvei i Nesveien (Avløs vel)  

4.17 Trafikksikkerhet (Malurtaasen vel)  

4.18 Gangbro over Brynsveien i krysset Brynsveien/Evjebakken. (Gjettum og Sandvika vel)  

4.19 Øverlandselva (Haslum vel)  

4.20 Isi #1: Private leietagere på Isi avfallsanlegg. (Skui vel)  
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4.21 Isi #2: Ureglementert og farlig virksomhet. (Skui vel)  

4.22 Isi #3: Utfartsparkering til Kjaglidalen (Skui vel)  
5 Andre saker 

5.1 Belysning i gangvei (Gjettum vel)  

5.2 Flueplagen i Rudsdalen og på Dønski (Gjettum vel)  

5.3 Hundepark på Kuhaugen. (Gjettum vel)  

5.4 Verneplan for Lagåsen (Fornebo vel) 

5.5 Innbyggerinvolvering (Kolsås vel) 

5.6 Feiing av veiene om våren (Malurtaasen vel)  

5.7 Store biler (Malurtaasen vel)  

5.8 Trappegang i området (Malurtaasen vel)  

5.9 Arbeid i omegnen (Malurtaasen vel)  
6 Eventuelt 

6.1 Returpunkter 
 

Møtet med formannskapet 26. oktober 2022 

Følgende saker ble tatt opp: 
1 Bærum Velforbund 

1.1 Kvistinnsamling som felles dugnad 

1.2 Søppel i veikanter og ved utfartssteder 
2 Furubakken vel 

2.1 Innsamling av juletrær tidlig i januar hvert år 
3 Berger og Rykkinn vel 

3.1 Videre utbygging av Rykkinn 

3.2 «Drive thru» løsning for McDonalds i Rykkinn lokalsenter – I strid med kommunens egne 
retningslinjer og vedtak 

4 Lysaker vel 

4.1 Hageavfallinnsamling 
5 Fornebo vel 

5.1 Verneplanen for Lagåsen 
6 Sandvika vel 

6.1 Møteplasser i Sandvika 
7 Skui vel 

7.1 Isi 

7.1.1 Private leietagere på Isi avfallsanlegg 

7.1.2 Ureglementert og farlig virksomhet 

7.1.3 Utfartsparkering til Kjaglidalen 
8 Holtekilen vel 

8.1 Innspill til kommuneplanen om fortetting, vekstgrenser og knutepunkter 
9 Bærums Verk vel 

9.1 Utvidelse ved Franzefoss sitt steinbrudd og pukkverk på Steinshøgda 
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Møtet med administrasjonen 30. november 2022 

Følgende saker ble tatt opp: 
1 Saker fra Bærum velforbund 

1.1 Kvistinnsamling 

1.2 Husstander i velkretsene 

1.3 Monstermaster 

1.4 Massehåndtering 

1.5 Trygghet for barn og unge 
2 Saker som kan omhandle/påvirke flere vel 

2.1 Tilfluktsrom (Hagabråten vel) 

2.2 Politivedtekter og nattero mellom kl 2300 og 0600 (Berger og Rykkinn vel) 

2.3 Konsekvensene av økt virksomhet og utvidelse ved Franzefoss (Bærums Verk vel) 

2.4 Bekkestua (Furubakken vel m.fl.) 

2.4.1 Vellene ønsker tettere dialog/kommunikasjon 

2.4.2 Planer for Bekkestua Syd og Gml. Ringeriksvei 30 

2.5 Vei og trafikk (Furubakken vel m.fl.) 

2.5.1 Sikre lokalmiljøet 

2.5.2 Ny befaring Furulie/Furuveien / Gamle Ringeriksveien 

2.6 Natur og miljø (Furubakken vel m.fl.) 

2.6.1 Turvei Holsegården/ Sauejordet 

2.6.2 Fremdrift på arbeidet med vannledningene på Sauejordet 

2.7 Presterud gård (Furubakken vel) 

2.8 Private leietagere på Isi avfallsanlegg og ureglementert og farlig virksomhet (Skui vel) 

2.9 Varsel om reguleringsplaner og nabovarsel (Skui vel) 

2.10 Skui Grendehus – møterom – aktivitetsrom (Skui vel) 

2.11 Avrenning fra E16 og Snøsmelteanlegg foreslått på Sollihøgda (Skui vel) 
3 Andre saker 

3.1 Taxiholdeplass Sandvika (Sandvika vel) 

3.2 Evjebakken (Sandvika vel) 

3.3 Gangbro over Brynsveien (Sandvika vel) 

3.4 Sikkerhet i Sandvika (Sandvika vel) 

3.5 Tilgjengeliggjøring av Østre Jong for allmennheten (Tanum vel) 

3.6 Trafikkfarlig veistykke i Forneboveien (Fornebo vel) 

3.7 Gang- og sykkelbro ved Fornebuveien 50 (Fornebo vel) 

3.8 Ungdomsklubb – aktivitetssenter i Skui området (Skui vel) 
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