
Frivillighet 

om 30 år!
Overlever 

velbevegelsen?

• «En sterk sivil sektor har er 

avgjørende betydning for å sikre 

frihet, mangfold og maktbalanse i 

samfunnet.» (Regjeringen)

• «Ein slik strategi/Politikk/plan vil ver

aretningsleiiande for tenester i kultur

, Fjell frivilligsentral, omsorgssjefen

–strengt tatt alle tenester som har 

ein eller anna form for befatning med

frivillig sektor.» (Fjell kommune)

,



«Gule lappers» tyranni
Innbyggerideer til fritt bruk for politikerne



Hvem eier sannheten?

Kommunen inviterer til 

møter om saker de vil ta opp

• Lokalutvalg

• Cafe-møter

• Idemøter med gule lapper

• Innbyggermøter på konkrete 

saker

• Facebook og andre sosiale 

medier

Velforeningen uttaler seg i 

saker de vil ta opp

• Saker årsmøtet har bedt 

velstyret å arbeid med

• Høringssaker fra kommune

• Forhold en vil at kommunen 

skal gjøre noe med

• Tiltak velforeningen gjør på 

egenhånd



Er idretten og humanitære 

organisasjoner i ferd med å 

overta frivilligheten?

Fordeling av frivillighetsmidler fra 

Norsk Tipping er slik:

Idrett: 64 prosent

Kultur: 18 prosent

Humanitære formål: 18 prosent



«Bare jeg slipper å sitte i møter, føre 

regnskap, lede møter og planlegge 

aktiviteter, ringe rundt, så er det 

greit»   (63% av de spurte)

«Jobbe frivillig? Selvfølgelig»



Hva er godt velarbeid?
Nå og i årene som kommer?

• Hva betyr vellet for innbyggerne i området?

• Hva kan vi gjøre for å sikre at 

velforeningene forblir hovedtalerør for 

lokalbefolkningen?

• Hvilke veloppgaver betyr mest for dine 

medlemmer?



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 oppvekstvilkår 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 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.

Bærum Velforbund



Hold Bærum reint!
Hageavfall, fellesarealer, kommunale veier –

snegler, rotter



Planlegging etter Plan- og 

bygningsloven
Kommunal planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan

Områderegulering

Oppstartsmøte

Detaljregulering

Dispensasjon

Deling av tomt

Byggesak



Ressurssterke utbyggere og 

velforeningene som amatører?



Fjerne saksbehandlere og døve 

politikere?



Når vi fram?

• Tidlig ute. Sjekk arealplanen og gjeldende 

regulering.  Er saken tapt?

• Skap en problematisk situasjon. Her blir det 

problemer!

• Pass på tomtedeling og dispensasjoner

• Finn alternativer. Kan du bidra til en bedre 

løsning?

• Mobiliser

• Klag til fylkesmannen



Om å skrive uttalelser:
• Kommenter de punktene som er relevante for 

din velforening og vis til konkrete fakta.

• Kommenter mangler og forslå nye tiltak og 

forbedringer.

• Beskriv positive og negative konsekvenser 

både av forslaget på høring og ditt forslag.

• Omtal også forslagene dere støtter. Andre 

høringsinstanser kan være uenig/enig med 

deg. 

• Allmenngjør dine interesser. Forklar hvorfor 

de angår flere enn en liten gruppe.

• Sørg for klare og forståelige resonnementer og 

ikke overdramatiser. Ikke bli personlig.



Innbyggermedvirkning –

«Samskaping»

• Debatten går i 100-

vis av norske 

kommuner – òg i 

Bærum

• Hva gjør Bærum

Velforbund?

• «Samskaping» –

keiserens nye klær?



«Samskaping»

Samskaping, fra tynn til tykk samskaping, kan foregå 

innenfor rammen av en kommunal tjeneste, det kan 

foregå hos private velferdsaktører, og vi kan finne 

det i frivillige organisasjoner. Det må med andre ord 

ikke etableres nye samarbeidsmodeller eller 

organisasjoner for å samskape – men det kan gjøres. 

Uansett hvilken organisatorisk sammenslutning som 

omfavner samskapingen, kjennetegnes det av at det 

involverer flere type aktører.



Hvor skal frivilligheten holde til?

• Regler for utleie

• Tilgang til 

kommunens lokaler

• Samfunnshus – lokale

grendehus

• Frivillighetens hus i 

Bærum



Forebyggende folkehelsearbeid
Foreningsliv og sosial kontakt – ikke minst velforeningene

Aktivitet, tilhørighet, 

naboskap, dugnad, trygghet, 

noen som passer på

Ensomhet, isolasjon, ingen 

innflytelse, forsøpling, 

utrygghet



«…..til felles nytte»


