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Kommuneundersøkelsen: 

Hvordan ser 
kommunen på 
velarbeid? 
Med utgangspunkt i de 420 nåværende 
kommunene i Norge har Respons Analyse 
intervjuet 150 kommuner på oppdrag av 
Vellenes Fellesorganisasjon. 
Alle kommuner er blitt oppringt, og 
intervjuer har spurt om å få snakke med 
kultursjef, frivillighets-koordinator eller 
rådmann i kommunen. 

 
Velforeningen er viktige medspillere 
Undersøkelsen avdekker at kommunene i 
varierende grad har mer etablerte 
kontaktpunkter overfor velforeningene. 
Rundt halvparten har i stor eller noen grad 
kontaktmøter eller informasjonsmøter med 
velforeningene, mens «bare» 31 % har 

etablert samarbeidsordninger eller 
samarbeidsutvalg mellom velforeningene 
og kommunen. Les mer på side 14 – 19. 
  

Regler for merverdi-
avgiftskompensasjon 
er endret for neste år 
I statsbudsjettet for 2019 økes beløpet til 
kompensasjon: Avsetningen økes med 134 
millioner til 1,56 milliarder.  
Dette er ikke tilstrekkelig til å unngå avkortning 
i søknadene, men økningen er større enn det 

som har vært tilfellet de to foregående årene. 
Bedring av forenklet modell – er det nok? 
Ny forskrift om merverdiavgifts-kompensasjon 
for frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. 
januar 2019. Prosentsatsen på kompen-
sasjonen endres fra 7 prosent til 8 prosent 
opptil 5 millioner.  Dette vil omfatte 
medlemsforeningene i Vellenes 
Fellesorganisasjon. Vi ønsket oss en klar 
forbedring for små og mellomstore foreninger, 
og er imøtekommet et stykke på vei.   

Må registreres i Frivillighetsregisteret 
Det er grunn til å tro at en vil få en nærmere 
presisering av hvilke foreninger og aktiviteter 
som kan omfattes av ordningen.  Blant annet 
kreves det at foreningen må kunne registreres i 
Frivillighetsregisteret. 

Krav i Frivillighetsregisteret 
Det er et krav at foreningen er en selv-eiende 
sammenslutning med medlemmer, og at 
frivillig innsats er sentral. Foreningen sitt 
overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles 
ut til medlemmene, slik som i aksjeselskap der 
eierne for eksempel kan ta imot utbytte fra 
selskapet.  Ved oppløsning må verdiene 
anvendes til tiltak i samsvar med foreningens 

formål.  Dette må gå fram av vedtektene. 
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Lederens hjørne: 
  

Vi betyr noe… 
 

Vellenes Fellesorganisasjon har spurt norsk 
kommuner om hva de mener om velarbeid og 
samarbeid med vellene i sin kommune. 
 
Svarene er oppløftende.  Tilbakemeldingene 
forteller om at velbevegelsen trengs! Men det 
ligger også noen utfordringer i svarene. 
 
Strukturert og målrettet arbeid for nærmiljøet 
kan lett falle mellom stolene i den kommunale 
frivilligheten.  Besøksvenner, turkamerater og 
vaktpersonell som bruker ledig fritid for 
kommunen, Røde Kors eller idretten, får ofte 
mest oppmerksomhet. Dette er den «nye 
frivilligheten» som hjelper til når de har tid. 
 
Lokalt foreningsarbeid og velarbeid er frivillig 
arbeid der oppgaver må planlegges, 
tilrettelegges og gjennomføres, synspunkter 
må vurderes og uttalelser sendes. Bomiljøet 
følges opp. Ikke bare når du har lyst og tid.  
 
Vellenes Fellesorganisasjon har denne høsten 
sendt brev til en rekke kommuner og minnet 
om at «de må ta godt vare på» de mulighetene 
som ligger i godt velarbeid i forhold til gode 
nærmiljøer, innbyggermedvirkning og 
samskaping. 
 
Flere har svart positivt på vår henvendelse.  
Vi bidrar så gjerne.  
 

 
Hilsen Erik Sennesvik 
 

 
 

 

Sparebankstiftelse DNB: 

Vil satse på 
nærmiljøarbeid 
Vellenes Fellesorganisasjon har besøkt 
Sparebank Stiftelsen DNB.  
Linn Catrine Lunder fra stiftelsen ønsket å vite 
mer om hva velforeningene arbeider med, og 
hvilke prosjekter VFO sentralt arbeidet med. En 
omorganisering i stiftelsen innebærer at 
nærmiljøarbeid og kulturvern nå sorterer 
under samme enhet. Møtet gir åpninger for at 
velforeninger, grendelag og forsamlingshus nå 
vil ha større fokus hos Sparebank Stiftelsen 
DNB for sitt frivillige arbeid. Neste søknadsfrist 
er i februar 2019. 

Dekker ikke hele landet 
Pengene i stiftelsen kommer opprinnelig fra 
tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, 
Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i 
tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du 
kan søke om støtte til lokale tiltak i disse 
områdene fra stiftelsen 

Andre sparebankstiftelser 
Det er opprettet sparebankstiftelser også i 
andre områder av landet. Sparebank-stiftelsen 
SpareBank 1 Nord-Norge deler ut gaver til 
allmennyttige formål innenfor bankens 
markedsområde. Har dere gode prosjekter? 
Sjekk Sparebankstiftelse i ditt område.  
Lekeområder, turløyper, integrering sosiale 
tiltak i nærmiljøet? Send søknad. 
 

 
Sektoransvarlig Linn Catrine Lunder i 
Sparebankstiftelsen DNB og administrasjons-
leder Annette Henriksen (Foto: ES) 
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Bruk www.velnett.no når 
du står fast 

Oppdatert 
rådgivning og 
informasjon 
på nettsidene 
Vi har hatt en grundig gjennomgang av 
våre nettsider.  Oppdatering og nytt stoff 
som er til hjelp i velarbeidet 
I løpet av ettersommeren og høsten er all 
informasjon gjennomgått og fornyet.   
Nye mønstervedtekter 
Det siste som blir lagt ut er forslag til 
mønstervedtekter for ulike typer 
foreninger. Også for etablerte 
velforeninger og grendelag, kan det være 
lurt å ta en overhaling av egne vedtekter. 
Ta kontakt om du lurer på noe. 
Kun for medlemmer 
En del av stoffet på nettsiden vil kun være 
tilgjengelig for medlemmer i Vellenes 
Fellesorganisasjon.  For å få tilgang via 
linken på nettsiden, må du logge inn i 
Styre-Web.com før du kan lese teksten. 
Alle medlemmer har fått innloggings-
informasjon. 
Savner du noe? 
Vi er stadig ute etter forbedringer på 
nettsiden.  Har du forslag til stoff, så gi oss 
en tilbakemelding. 
 

 
 

Kompensasjon for 2017 

Penger på konto 
før jul? 
Etter de opplysninger vi har fra 
Lotteritilsynet, vil kompensasjon for 
merverdiavgift i 2017 være klar for 
utbetaling i første del av desember. 
Vellenes Fellesorganisasjon vil så snart som 
mulig overføre beløpet til den enkelte 
velforening som har søkt. 
5,5 millioner fra Vellenes 
Fellesorganisasjon 
Samlesøknad for medlemmene ble sent til 
Lotteritilsynet 28. august.  Den omfattet 255 
enkeltsøknader med et samlet søknadsbeløp 
på kr 5,5 millioner.  Det er mottatt bekreftelse 
fra Lotteritilsynet på at søknaden er mottatt. 
Som vanlig kan det bli gjort enkelte 
stikkprøver. 

Avkortning 
Også i år må vi regne med en avkortning i 
forhold til søknadsbeløpet, men vi kjenner ikke 
samlet søknadssum. Sist år var avkortningen på 
27%. 

 

 
 
Idretten tar mest også her 
Ser en på hvem som får tildelt mest 
merverdikompensasjon, troner 
idrettsbevegelsen på topp, med internasjonale 
aktiviteter og tros- og livssynsorganisasjoner på 
plassene bak. 

Variasjon i tildelt beløp 
Den store variasjonen i søkere viser seg også i 
størrelsen på tilskudd. Tildelt beløp varierer fra 
noen kroner til 29 millioner kroner. De fleste 
organisasjoner får tildelt beløp i nedre del av 
denne skalaen 
 

http://www.velnett.no/
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Et samarbeid med ALLEMED  

Dugnad mot fattigdom og 

utenforskap 
Annette Henriksen intervjuer prosjektkoordinator Thale Solli Kvernberg 

Under Frivillighet Norges årsmøte ble Vellenes Fellesorganisasjon kjent med 

Allemed. Dette er et informasjons- og handlingsverktøy for å øke inkludering 

og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av barns 

sosioøkonomiske status. 

  

 

Styre og administrasjonen ble inspirert. Vi 

merket oss at flere av våre medlemmer 

allerede i dag gjør slikt arbeid, kanskje uten 

å tenke over det selv? Når en eier og drifter 

lekeplasser, holder tilstelninger slik som 

juletrefest og 17 mai feiring, leier ut kanoer  

 

gratis, ja, da gir en alle barn uansett 

bakgrunn mulighet til å delta i aktiviteter i 

sitt nærområde. Dette fører til at barn og 

unge kan føle seg inkludert, og det øker 

trivselen og gir trygghet. 

På vårparten i år tok vi derfor kontakt med 

Allemed prosjektet, og i høst gikk vi inn for 

et samarbeid der vi offisielt er med på 

dugnaden mot fattigdom og utenforskap.  
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- Hva  vil dere si er fordelen i å delta i 

ALLEMED? 

Fordelen i å slutte seg til ALLEMED-

initiativet og Nasjonal dugnad mot 

fattigdom og utenforskap, er først og 

fremst at man som organisasjon vil ta del i 

et fellesskap med over tretti andre norske 

organisasjoner som alle har forpliktet seg 

til å jobbe for å sikre at alle barn og unge 

får mulighet til å delta i fritidsaktivitet 

uavhengig av foresattes sosioøkonomiske 

status. ALLEMED-sekretariatet inviterer til 

erfaringssamlinger for alle tilsluttede 

organisasjoner. Dette gir en mulighet til å 

gjøre egen organisasjon bedre kjent, det er 

en arena for å knytte til seg nye 

samarbeidspartnere og ikke minst til å lære 

av hverandres gode erfaringer.  

 

 - Hvordan ser dere for dere at 

velforeningene kan være en bidragsyter 

for ALLEMED dugnaden? 

Vi vil oppfordre alle organisasjoner til selv å 

utforske og identifisere hvordan de kan 

bidra i ALLEMED-initiativet og Nasjonal 

dugnad mot fattigdom og utenforskap 

(NDFU). Vi som jobber med ALLEMED er 

opptatt av at de gode løsningene finner 

man når kommune og frivillighet slår sine 

krefter sammen lokalt. Velforeningene er 

viktige lokalsamfunnsbyggere og kan være 

viktige bidragsytere når lokalsamfunn 

jobber med å finne løsninger som sikrer at 

alle barn og unge skal få en aktiv og god 

fritid.  

 

 

 - Kan velforeningene samarbeide med 

andre foreninger og kommunen? 

Vi i ALLEMED oppfordrer alle 

organisasjoner og foreninger til å 

samarbeide med hverandre og med 

kommunen for å finne de gode løsningene 

lokalt. Dette er i samsvar med 

Fritidserklæringen som bygger på FNs 

barnekonvensjons artikkel 31. Med 

Fritidserklæringen, som er signert av 

regjeringen, kommunene representert ved 

KS og en rekke frivillige organisasjoner, 

forplikter partene seg til å samarbeide 

nasjonalt og lokalt om at alle barn og 

ungdom skal få delta i minst en organisert 

fritidsaktivitet. 

  

- Er det mulig å få opplæring i ALLEMED 

verktøyene? 

ALLEMED sekretariatet har invitert til 

opplæringskvelder i ALLEMED-verktøyet for 

frivillige og ansatte i organisasjonene som 

har tatt del i Nasjonal dugnad mot 

fattigdom og utenforskap blant barn og 

unge (NDFU). Opplæringen utover disse 

kveldene, må skje internt i egen 

organisasjon. ALLEMED-verktøyet er 

utviklet slik at alle kan ta det i bruk uten 

formell opplæring. Samtalekort, kjøreplan 

og PowerPoint-presentasjon ligger 

tilgjengelig til å lastes ned på ALLEMED.no. 

Vi sender også samtalekort og kjøreplaner 

kostnadsfritt i Norge. Alt av ALLEMED 

materiell er gratis. 

I løpet av de nærmeste ukene vil dere 

kunne finne informasjon og direkte linker 

til Allemed på vår nettside www.velnett.no 

Om dere ønsker å starte allerede nå er alt 

tilgjengelig på www.allemed.no.  

Vi håper dere vil bli inspirert og at dere 

setter pris på vårt samarbeid. 

 

 

http://www.velnett.no/
http://www.allemed.no/
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Nærmiljøarbeid i Norden: 

Åland – Finlands 
kjøkkenhage 
”Hela Norden ska leva” møttes til høstmøte på 
Åland i begynnelsen av oktober.  Her møtte vi ekte 
stolthet for eget land og for en bærekraftig 
utvikling av samfunn og natur. Frukt og 
grønnsakdiskene i Finland ville sett annerledes ut 
uten ålandske produkter.  

Tekst: Ruth Våpenstad og Erik Sennesvik Foto: Erik Sennesvik 

Høstmøtet hadde «Foreningen Norden» på besøk, og 
generalsekretær i den finske avdelingen av Foreningen 
Norden, Michael Oksanen priste det nordiske samarbeidet 
for nærmiljøorganisasjoner.  Det er viktig å ivareta felles, 
nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange 
uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om 
utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre 
samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i 
neste møte i ”Hela Norden ska leva”,  som finner sted i 
København våren 2019. 

 

 

Generalsekretær Oksanen i samtaler med administrasjonsleder 
Annette Henriksen under møtet. 

Dette vil styrke Norden 
som region og støtte det 
sosiale særpreget for 
landene i den nordlige 
delen av Europa: 
Generalsekretær i den 
finske avdelingen av 
Foreningen Norden, 
Michael Oksanen, mente 
vi har vært gjennom en 
tøværsperiode i det 
nordiske samarbeidet. Nå 
har det økt fokus igjen. 

 

«Landsbygden skal med» 

I de øvrige nordiske 
landene er nærmiljø-
arbeid og landsbygd-
politikk i langt mindre 
grad enn i Norge knyttet 
til politiske partier. 
Mangler vi en folkelig 
bevegelse i Norge? For i 
Finland, Sverige, 
Danmark, Island og på 
Åland er det grasrota som 
setter premissene 
gjennom lokale frivillige 
foreninger og nasjonale 
organisasjoner. 

Stedsutvikling 

De skaper interesse for 
utfordringene, for inn-
ovasjon og forteller hvor 
godt det er å bo på landet. 
Stedsutvikling er et 
stikkord. Organisasjoner 
og foreninger kan være 
avgjørende i dette 
arbeidet. 
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Det gode liv på landsbygda 
-Jeg tror at landsbygd er framtidsbygd, sier Ann-Sofi 
Backgren fra Vasa. Hun er styremedlem i Hela Norden ska 
leva og besøkte Åland i forbindelse med den svensk-
språklige Landsbygd-riksdagen 6-7.oktober på Åland. 

  

Mikael Erickson, Ålands Bildningsförbund, Ann-Sofi Backgren, 
Suomen Kylätoiminta pg Oksanen fra Foreningen Norden.  

Digitale muligheter 
Hit kom også Clara Lidstrøm og Annakarin Nyberg (bilde 
under) som bor på bygda utenfor Umeå i Norrland. Sammen 
har de skrevet boka Digitalt Entreprenørskap. Clara Lidstrøm 
ikke bare tror på et godt liv på landet, hun var en pioner 
med å vise det på sin blogg, til flere hundre lesere.  

 

Altså at en blogg ikke bare 
viser «oppdollete» storby-
jenter. Clara viser natur-
romantikk med snødekte 
grantrær og egne 
småbarn som spiser 
hjemmelagede boller. Slik 
blir identitetsskapende, 
og bryter fordommer om 
landsbygdas begrensinger. 
Men man må tåle kritikk 
når man stikker seg fram 
og er modig med noe nytt. 

 

Opplevelse 
En annen som deler 
drømmer om levende 
landsbygd er Jerry 
Engstrøm. Han forlot en 
fremadstormende,  men 
stressende karriere i 
Stockholm og reiste hjem 
til Höga Kusten helt nord i 
Bottenhavet. Der bruker 
han sine markedsførings-
erfaringer til å bygge opp 
et turiststed i naturen. -
Hver dag nås vi av 20 000 
budskap, sier han. Man 
må spørre seg: Hva har 
dere som stikker ut? 
Hvorfor skal jeg tro deg? 
Hvem deler disse 
drømmene?   

Les mer: 
www.jerryengström.se   

www.underbaraclara.se 

http://www.jerryengström.se/
http://www.underbaraclara.se/
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Nærhet og 
lokalt 
engasjement 
 

Øyriket Åland med 30 000 
mennesker har rundt 800 foreninger 
og 2600 foretak. Dette lokale 
engasjementet blir det et godt 
samfunn av. 
 

Av Ruth Våpenstad 
 

I Østersjøen, mellom Stockholm og Åbo, ligger 
Åland, en selvstyrt, demilitarisert, svensk-
språklig del av Finland. Åland med 6700 øyer 
har 30 broer og 8 lokale fergeforbindelser 
daglig mellom øyene. No man is an island. Her 
finnes foreninger for nær sagt alle interesser, 
fra korsang til judo. Foreninger som skaper 
kontakt og fellesskap mellom folk. 
 

 
 

Sjøfart og shipping har lange tradisjoner her. 
Det sies at kvinnene har en særlig sterk stilling, 
siden mennene ofte var borte på sjøen. Da 
måtte kvinnene klare seg selv og tro på sine 
egne muligheter. Og mennene kom hjem med 
nye ideer og impulser. 

Fester 
Fester skaper fellesskap, og «Skørdefesten» på 
Åland er en tradisjon som alltid feires nest siste 
helgen i september. Her møtes gammel og ung, 
byboer og bonde, konsument og produsent. 
Vårfest er siste helgen i mai. Da oppleves 
epleblomstringen på nært hold og 
bondegårder, kafeer og restauranter åpner 
dørene. Unge mennesker vi møtte var ikke 
redde for å oppfordre til å spise lokal mat, og 
bruke lokale forbindelser som det lokale 
trykkeriet. Mat fra eget land har sin egen logo, 
og et symbol kalt «rent inhemsk». Når man 
sitter på restauranten Smakbyn og spiser 
fårekjøtt mens sauene beiter under epletrærne 
få meter fra vinduet forstår man hva kortreist 
mat er. 
 

 
I vikingtiden gikk Valdemarsleden gjennom 
Åland. I juli feires vikingliv i tre dager på Åland 
der folk bor i telt og koker mat over åpen ild. 
Da synges og danses det, og selges håndarbeid, 
mat og drikke. 
 
Les mer: www.inhemskmat.fi   
www.skordefest.ax   
www.alandgronskar.ax    
www.fibula.ax/vikingmarknad 
 

Selvbestemmelse og hjembygdsrett 
Åland har hatt bosetting siden steinalderen. Fra 
500-tallet har de kulturelt hørt til Sverige. Etter 
1300-tallet ble de knyttet kirkelig til Åbo.  
Russiske tropper okkuperte og brente hus 
under den store nordiske krig 1714-1721. 
Under freden i Fredrikshamn i 1809 avsto 
Sverige Åland til det russiske storfyrstedømmet 

http://www.visitaland.com/en/?attachment_id=25299
http://www.inhemskmat.fi/
http://www.skordefest.ax/
http://www.alandgronskar.ax/
http://www.fibula.ax/vikingmarknad
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Finland. Britiske og franske flåteenheter ødela 
de russiske festningsverkene på Åland under 
Krimkrigen på 1850-tallet, og ved freden i Paris 
i 1856 ble øygruppen demilitarisert. 
Demilitariseringen ble bekreftet under første 
og andre verdenskrig. I dag slipper ålendinger å 
gjøre militærtjeneste. Da Finland ble 
selvstendig i 1917 ønsket ålendingene 
innlemmelse i Sverige, men slik ble det ikke. 
Folkeforbundet, forløper for FN, fastslo finsk 
overhøyhet over Åland. 
 

 
 

Indre selvstyre ble innført i 1951. Åland er 
selvstyrt, unntatt på områder som 
utenriksforvaltning, domstoler, tollvesen og 
skattepolitikk. Hjembygdretten betyr at 
innflyttere må ha bodd i Åland i fem år og 
snakke svensk før de får mulighet til å kjøpe 
eiendom. 
 

Eget flagg 
Åland har sine egne frimerker, egne bilskilt, 
eget meieri, eget flagg og sin egen nasjonaldag. 
De har sin egen nasjonalsang: Ålendingens 
sang. De har to lokalaviser, egen radio og TV-
kanal. 
Mikael Erickson, som leder foreningen 
Bildingsförbundet på Åland, forteller at 
ålendinger gjerne kan ha mange firmaer, men 
man brisker seg ikke ved sin rikdom med å 

bygge store hus. Da setter man heller pengene 
i banken. En håndverker på Föglö skrøt av at 
han ikke hadde vært i byen Mariehamn på flere 
år. Å klare seg selv og være selvstendig har vært 
et ideal. Föglö har forresten en og en halv øy pr 
innbygger. 
 

 
 

Ålands 30 000 innbyggere har 16 kommuner: 1 
bykommune, 9 landsbygdkommuner og 6 
skjærgårdskommuner. Den minste kommunen 
har 200 innbyggere! Forslag om 
kommunesammenslåing skaper stor diskusjon 
og mye motstand. Med så mange foreninger 
blir det mye kontakt og tillit mellom folk. Men 
er det egoistisk å bry seg om sitt eget 
nærmiljø? Slik velforeninger i by og bygd også 
bryr seg om sitt eget lokalmiljø? Nei, det er et 
ansvar og en plikt å bry seg om nærmiljøet. 
Åland har en arbeidsledighet på 3,2 prosent og 
et variert næringsliv med alt fra turisme og 
potetgullfabrikk til høyteknologiske produkter. 
Det er registrert 2600 bedrifter her. Det flytter 
om lag tusen mennesker i året til Åland. Lari 
Pihlajapuro og Katie Wu forlot en leilighet i 51-
etasje i Hongkong og flyttet til en tomannsbolig 
på Åland. Nå har de to små gutter og egne 
firmaer. De hadde googlet «best place to live in 
Finland». Slik blir et lokalt engasjement til et 
godt samfunn å bo i for alle, også de som 
kommer utenfra. 

 
 

http://helanorden.se/ 
Besøk oss på facebook: Hela Norden ska 
leva 

http://helanorden.se/
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”Hela Norden ska leva” og Landsbygdkongressen på besøk i Ålands lagting, parlamentet for 
øygruppen. 

 
 

 
Island var representert med Stefania Gisladottir, Gudrun Gisladottir, Sigríður Svavarsdóttir som hadde 
ansvaret for vårmøtet i Dalvik i Island. Ytterst til venstre representant for Sverige Stefan Nilsson
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El-sykler der du bor: 

Bærum velger 
velforeningene 
som partner 
«Klimaklok kommune» skal bidra til 
et bedre Bærum, til å nå nasjonale 
mål og til å hindre omfattende 
global oppvarming. Gjennomføring 
av Klimastrategi 2030 skal redusere 
innbyggernes klima-fotavtrykk.  
Kommunen vil stimulere til økt bruk av el-
sykkel for dem som har lengre transport-
etappe til kollektivterminal eller arbeids-
plass.  Vintervedlikeholdet trappes opp.  
Utlånsordning av el-sykler kommer til 
våren.  Og Bærum kommune har valgt 
velforeningene som samarbeidspartner. 
 
Intervju med spesialrådgiver Liv Eva 
Wiedswang 
 
Hva er bakgrunnen for at Bærum 
kommune ønsker å tilrettelegge for denne 
sykkelordningen? 
 
Vi ønsker denne ordningen fordi vi ønsker 
at flere innbyggere skal anskaffe elsykkel. 
Stadig flere skaffer seg elsykkel. Elsykkel gir 
drahjelp opp til 25 km/t og dermed 
reduseres ulemper med høydeforskjeller 
(som vi har mange av i kommunen), 
motvind, tung last og sykkeltilhenger. 
Mange flere kan bruke sykkel på reiser 
uten å bli svett, dermed øker nytten og 
bruken. Ikke alle ønsker eller har adgang til 
dusjfasiliteter på reisemålet. Erfaringer 
hittil tyder på en elsykkelturer i 
gjennomsnitt er lengre enn vanlig sykkeltur 
og at elsykler i stor grad tar markeds-
andeler fra bil og gir redusert 

klimagassutslipp (TØI rapport 1325/2014 
og 1498/2016). 
 

 
Spesialrådgiver Liv Eva Wiedswang 
 
Hvorfor velger kommunen et samarbeid 
med velforeningene? 
Kommunens visjon «Sammen skaper vi 
fremtiden» handler om å skape sammen, 
og er en viktig ramme for det vi søker å 
oppnå. Velforeningene er valgt fordi det er 
etablerte arenaer med kapasitet og 
motivasjon for å bidra.   
  
Hvordan tilrettelegger kommunen for at 
dette skal bli et vellykket prosjekt? 
Kommunen vil legge til rette for prosjektet 
ved å stille ressurser og kompetanse til 
rådighet. Vi har gjort en del undersøkelser i 
forkant, og vil følge opp prosjektet 
underveis, slik at dette blir vellykket. 
  
Er du fornøyd med den responsen du har 
fått på prosjektet? 
Ja! Det er strålende å bli møtt med positiv 
interesse og engasjement. 
  
Kan du si noe om videre oppfølging når 
prosjektperioden er over? 
Det er et mål at dette prosjektet kan bli en 
permanent ordning og at vi sammen kan 
gjennomføre nye tilsvarende prosjekter 
sammen. 
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Blir det noe penger til velbevegelsen neste år? 

Oppoverbakke til 
Stortinget 
Både statsbudsjettet og den kommende 
stortingsmeldingen om frivillighet er 
aktivitetsskapende for de sentrale 
organisasjonene.  Men hva blir resultatet? 
Vellenes Fellesorganisasjon har i hele år arbeidet med premissene 
for den kommende stortingsmeldingen.  I september møtte vi 
gruppen som arbeider med meldingen for å understreke 
betydningen av grendelag, velforeninger og nærmiljøforeninger 
fikk en naturlig plass i beskrivelsen av norsk frivillighet.  Ikke minst 
slagsiden i tilskuddsordningene opptok VFO. 
 

Neppe stortingsmelding 
dette året, sier 
Departementet 
Det arbeides fremdeles med 
stortingsmeldingen.  Skifte 
av statsråd i begynnelsen av 
2018 ga nye signaler, og vil 
ventelig påvirke inn-
retningen av meldingen. 
  
Frivilligheten til 
stortingskomiteen 
Frivillighet Norge møtte 
stortingskomiteen for 
familie og kultur i midten av 
måneden.  Inntil 
bevilgninger og politikk 
kommer på plass, blir 
konklusjonen: «Vi møtte en 
mur av forståelse». 
 

 

Leder av Stortingets familie og kulturkomite, Kristin Ørmen Johnsen, møtte Frivillighet Norges 
medlemsforeninger 16. oktober sammen med andre komitemedlemmer. (Foto: ES)    
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Innspill statsbudsjettet fra Vellenes 
Fellesorganisasjon: 

Driftsstøtte til Vellenes 
Fellesorganisasjon på linje 
med andre 
«Vi er svært overrasket over at denne sektoren av 
norsk frivillighet ikke tilstås noen form for 
driftstilskudd til paraplyorganisasjonen, ikke minst 
sett på bakgrunn av den eksisterende fordelingen 
av frivillighetsmidler.» 
I merknadene til komiteen underbygges dette.  Vellenes 
Fellesorganisasjon mener at velbevegelsen – på linje med 
idrettsbevegelsen, kultur og humanitære organisasjoner må gis 
mulighet til et støtteapparat som en paraplyorganisasjon 
representerer. Nærmiljø og innbyggermedvirkning må bli egen 
sektor. 

Velforeningene bare er der! 
«Det er om lag 8.000 foreninger av denne typen i Norge. 
Velforeningene er ved sin tilstedeværelse og ulike aktiviteter 
viktig når det gjelder innbyggernes trivsel og tilhørighet.  Dette er 
forebyggende folkehelsearbeid» 
«Null» andel av frivillighetsmidlene i Norge  
Nåværende tilskuddsordninger ekskluderer denne frivillige 
sektoren.  Velbevegelsen går ikke inn under idrett, humanitære  
 
Partiene svarer ja, men følger de opp? (Foto: ES) 
 

 
 

organisasjoner eller kultur i 
den snevre betydningen som 
legges til grunn for tilskudds-
ordninger, og faller dermed 
mellom alle stoler. «Vårt mål 
er at frivillig arbeid for 
nærmiljø, innbygger-
medvirkning og samskaping 
skal bli anerkjent som en 
selvstendig sektor i 
tilskudds-sammenheng. For 
å gjenetablere denne viktige 
sektoren som en selvstendig 
sektor ber vi om at komiteen 
primært foreslår at det 
avsettes driftsstøtte til 
Vellenes Fellesorganisasjon, 
sekundært at det gis et klart 
signal til Departementet at 
gjeldende regelverk for 
tilskudd til frivillige 
organisasjoner også må 
inkludere dette området». 
 

 
 

Tilskuddet som forsvant 
Velbevegelsen har tidligere 
hatt driftstilskudd fra 
Miljøverndepartementet og 
Kommunaldepartementet 
Siste utbetaling av tilskudd 
skjedde fra Kultur-
departementet til konkursbo 
etter Norges Velforbund.  
Det er i seg selv 
urovekkende at tilskuddet 
ble fjernet i denne 
forbindelse. Vellenes 
Fellesorganisasjon krever 
likhet, og at dette er et viktig 
arbeid av allmennyttig 
karakter og av samfunns-
messig betydning, og at 
frivillig arbeid i denne 
sektoren må ha støtte på 
linje med andre. 
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Kommuneundersøkelsen 2018: 

Velforeninger viktig for 
frivillig innsats og nærmiljø, 
men kontakten kunne vært 
bedre 
Vellenes Fellesorganisasjon ba Respons Analyse 
gjennomføre en undersøkelse om velarbeid i 
norsk kommuner sett fra kommunens side.   
 

Med utgangspunkt i de 420 nåværende kommunene i Norge 
er 150 kommuner intervjuet. Alle kommuner er blitt 
oppringt, og blitt spurt om å få snakke med kultursjef, 
frivillighetskoordinator eller rådmann i kommunen.  Det er 
en representativ fordeling mellom store og små kommuner, 
og på landsdeler. Hele undersøkelsen vil bli tilgjengelig på 
www.velnett.no  
 
. 

Velforeningenes betydning for 

innbyggermedvirkning 
 
Vi startet med å spørre kommunene hvilken betydning 
velforeningene har for innbyggerpåvirkning i kommunen.  
  

 
 

Alt i alt ser det ut til at velforeningenes rolle når det gjelder 
innbyggermedvirkning oppfattes som viktig i kommunene. 
 

Streiftog i 
Norge 
 

Hemnesberget 
Vel med 
hederspris 

 
Hemnesberget Vel opp-
fordrer nå publikum til å 
komme med forslag på 
«Årets hemnesværing 2018» 
fra folk på Hemnesberget. 
Planen er å dele ut denne 
høythengende prisen under 
«Vi synger og spiller julen 
inn» i Hemnes kirke første 
søndag i advent (2.12). Dette 
er velforeningens egen 
hederspris som går til en 
hemnesværing som har gjort 
noe ekstraordinært for 
fellesskapet gjennom flere 
år. 
 

Knapstad Vel: Får pris 
for bålplass – nå står 
nye prosjekter for tur 
HOBØL: Knapstad vel knytter 
lokalsamfunnet sammen, 
arrangerer flotte og nyttige 
bruktmarkeder, ordner 
dugnader og skaper 
lekeplasser, turområder og 
grillplasser, heter det i 
begrunnelsen. Nylig 
avgjorde politikerne i 
hovedutvalg for oppvekst og 
omsorg at velforeningen skal 
få årets pris. Den består av 
5.000 kroner, blomster og et 
diplom.  

http://www.velnett.no/
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7 av 10 kommuner anser velarbeid å ha stor betydning 
 
37 % svarer at velforeningene har stor betydning i dette, mens 
ytterligere 32 % mener de har ganske stor betydning. Til sammen 
kan en si at 7 av 10 kommuner oppfatter velforeningens rolle som 
betydningsfull for innbyggermedvirkning i kommunene. Bare 8 % 
mener de har liten betydning.  
 

Best på Sør- og Vestlandet? 
Vi ser en viss tendens til at velforeningenes betydning oppfattes 
som litt større på Sør- og Vestlandet, enn i de øvrige landsdelene.  
Dette kommer fram når en ser på underlagsmaterialet. 
 

Kontakten mellom kommunen og 

velforeningene 
 

Informerer kommunen velforeningene om kommunale planer?  
 

 
 

Det ser ut til å være litt varierende praksis når det gjelder i hvilken 
grad kommunene informerer velforeningene om kommunale 
planer. Riktignok svarer 27 % at de i stor grad informerer 
velforeningene om slike planer, og 38 % svarer at de i noen grad 
gjør det. Dette betyr at omtrent 2/3 av kommunene har en 
praksis med å informere velforeningene i alle fall i noen grad, noe 
som nok betyr at kommunen informerer om planer som berører 
områder der velforeningene må regnes som en part. 
 
Det er mer usikkert hvilken løpende kontakt det er mellom 
velforeningene og kommunen. Undersøkelse Vellenes 
Fellesorganisasjon har gjort viser dessuten av 
informasjonstilgangen og kontakten er blitt mindre de seinere 
årene. 
 
Kommuner på Østlandet informerer bedre 
15 % svarer at de i mindre grad informerer velforeningene, mens 
9 % gjør dette i liten eller ingen grad. Andelen som informerer 
velforeningene er her litt høyere blant kommunene på Østlandet. 
 

Streiftog i 
Norge 
 
Pinnsvin skal 
også ha hus 
Asker: Bygningsrådet vil 
verne pinnsvin og ville dyr 
mot utbygging. Snart må 
utbyggere i Asker passe på 
at også pinnsvinene får 
trygge og gode hjem, at 
fuglene får nok reirkasser og 
at insektene kan ta inn på 
døgnåpne hotell før de 
sender byggeplanene sine til 
kommunen. 
 
Stilles krav likevel 
MDG`s Anne Hilde Røsvik 
foreslo å avvise område-
planen for Høn-Vakås i 
bygningsrådet onsdag med 
denne begrunnelsen. 
Forslaget fikk bare Røsviks 
ene stemme, og etter det 
stilte hun seg bak flertalls-
vedtaket. 
Men nederlaget var ikke 
totalt for Røsvik. Nå kan det 
bli færre overtramp mot 
naturen, etter at et 
enstemmig bygningsråd ber 
rådmannen utarbeide 
forslag til standard 
bestemmelser og 
retningslinjer til planverket 
som ivaretar den naturlige 
faunaen i Asker – også 
innenfor byggesonen. 
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Har kommunen kontaktmøter eller informasjonsmøter med 
velforeningene i kommunen? 
 
 

 
 

I hvilken grad man har kontakt- eller informasjonsmøter med 
velforeningene er varierer også en del. Men også her er det et 
flertall (52 %) som oppgir at de i alle fall i noen grad har slike 
møter.  
 

Nesten halvparten tar selv kontakt med velforeningene  
Det er imidlertid 41 % som oppgir at de i mindre eller ingen grad 
har slike møter. Igjen ser det ut til at det er kommunene på 
Østlandet som er best på å avholde slike møter. Der svarer 61 % 
at de i stor eller noen grad har kontakt- eller informasjonsmøter 
med velforeningene. 
 
Det ligger et klart forbedringsområde i mer regelmessig og 
forpliktende møteplasser mellom velforeninger og grendelag inn 
mot kommunen.  Med økt fokus på innbyggermedvirkning burde 
kommunene her ha kommet bedre ut. 
 

Hører dere noe fra velforeningene? 
Vi har også spurt om i hvilken grad velforeningene tar kontakt 
med kommunen i enkeltsaker eller kommunale planer. Dette sier 
noe om hvor aktive velforeningene er overfor kommunene. 2/3 
av kommunene oppgir at velforeningene i stor eller noen grad 
selv søker kontakt med kommunen. Riktignok er det bare 17 % av 
kommunene som opplever dette i stor grad, mens 49 % svarer i 
noen grad. 27 % av kommunene opplever i mindre eller ingen 
grad at velforeningene søker kontakt med kommunen i 
enkeltsaker/kommunale planer. 
 
Også når det gjelder uttalelser og merknader til planer/saker, 
mottar flertallet (55 %) av kommunene slike i stor eller noen grad 
fra velforeningene. 30 % av kommunene oppgir at de i mindre 
eller ingen grad mottar slike uttalelser.   
 

Streiftog i 
Norge 
 
Velforening i 
Sagvåg- 
Rassikring: 
 – Urimeleg at kommunen 
ikkje vil ta rekninga for 
rassikring. Politikarane 
fryktar det vil skape 
presedens for andre 
liknande saker dersom ein 
kommunen tek på seg 
kostnadane med full ras-
sikring i Sagvåg. 
I eit brev til ordføraren 
reagerer velforeninga i 
Hamrane at politikarane 
valde den billigaste løysinga. 
– Me meiner kommunen må 
dekke rassikring for alle 
områda. Det er urimeleg at 
bebuarane i dette området 
ikkje får dekka denne 
rassikringa, skriv Geir Eriksen 
i Hamrane vel 
 

Frivillighetens 
hus i Jessheim 
Frivillighetens hus og parken 
rundt blir et smykke i 
Jessheim by, sier daglig leder 
Jarle Eriksen i Jessheim 
byutvikling. Dette skal være 
bydelshuset til folk som bor i 
blant annet Sagabyen og 
Jacobsgata. Da må de ha 
tilgang for å få tilhørighet, 
sier daglig leder Jarle Eriksen 
i Jessheim byutvikling (t.h.), 
og får full støtte av Rolf 
Baardseth i Ullensaker 
kulturråd og Rifta Fjeld 
Hovden i Frivilligsentralen. 
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Ta kontakt med andre velforeninger i kommunen 
Vellenes Fellesorganisasjon ønsker å støtte et arbeide med 
«kommunale paraplyer» og samarbeid mellom velforeninger som 
på en bedre måte kan vareta lokalmiljø og lokal medvirkning.  Vi 
drar gjerne.  Ta kontakt.   
 
Knapt 1/3 av kommunene har etablert mer formelle 
samarbeidsordninger eller utvalg mellom kommunen og 
velforeningene. Flertallet (63 %) har ikke slike ordninger, noe som 
tyder på at kontakten er mer ad-hoc-basert. 
 

Samarbeidsordninger øker medvirkningen 
At slike samarbeidsordninger og utvalg er viktige for kontakten 
mellom velforeningene og kommunen viser seg bl.a. i forhold til 
at en merkbart høyere andel av kommuner som har etablert slike 
fora, også mottar flere uttalelser og merknader til planer og 
saker. Derimot er det ikke noen særlig forskjell mellom 
kommuner som har eller ikke har slike fora, med hensyn til i 
hvilken grad velforeningene søker kontakt i enkeltsaker eller 
planer. 
 

Velforeningenes rolle i 

nærmiljøarbeidet 
 

Hvordan oppfatter kommunen velforeningenes engasjement i 
nærmiljøet? 
 

 
 
 

9 av 10 kommuner mener velforeningene er viktige 
De aller fleste kommunene mener velforeningene er viktige for at 
en får en god utvikling i nærmiljøene i kommunen. 53 % oppgir at 
de anser velforeningene som svært viktige på dette området, 
mens ytterligere 36 % mener de er ganske viktige. En kan altså si 
at 9 av 10 kommuner mener velforeningene er viktige for en god 
utvikling i nærmiljøarbeidet. Vi ser en viss tendens til at 
velforeningene oppfattes som viktigere i de mindre kommunene. 
 

Streiftog i 
Norge 
 

Helligvær 
Velforening  
Årets strandryddere  
Helligvær Velforening er 
kåret til «Årets 
strandryddere 2018» av Iris 
Salten. Siden 2014 har 
befolkningen på Helligvær 
ryddet hele 20.000 kilo med 
marint avfall fra de 365 øyer 
og holmer som utgjør det 
lille lokal-samfunnet i 
havgapet utenfor Bodø  
- Det er mange som har vært 
med og ryddet. Men at det 
ble så mye var 
overraskende. Det forteller 
selvfølgelig mye om 
innsatsen som er gjort, men 
mest hvilket miljøproblem 
det marine avfallet utgjør. 
Og så må jeg få legge til at vi 
aldri ville ha klart å komme 
opp i slike mengder uten Iris 
og Bodø Havn. For de har 
gjort det utrolig enkelt for 
oss ved at Bodø havn har 
hentet avfallet der det er 
ryddet og fraktet det til 
fastlandet. Dermed har vi 
unngått transport mellom 
øyene og lagring på 
fellesområde, noe som ville 
gitt mindre engasjement, 
sier koordinator Ørjan 
Pedersen i Helligvær 
velforening i 
pressemeldingen.  
Nå har det formidable 
arbeidet sikret velforeningen 
10 000 kroner.  
- At det bare er litt over 100 
innbyggere på Helligvær 
forteller det meste om det 
enorme lokale engasjement.  
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Kommunene synes å være ganske opptatt av at velforeningene 
skal komme med forslag og innspill til det som skjer i nær-
miljøene. Riktignok er det «bare» 29 % som i stor grad inviterer 
velforeningene til å komme med slike innspill, men tar vi med de 
48 % som i noen grad gjør dette, kan vi si at 77 % av kommunene 
ser nytten av at velforeningene inviteres til å komme med forslag 
og innspill til utviklingen i nærmiljøene. Vi finner her samme trekk 
som i spørsmålet over i forhold til at velforeningene i størst grad 
blir invitert til å komme med innspill i de mindre kommunene 
 

Anses velforeningene som viktige for 
lokaldemokratiet i kommunen? 
 

 
 

Velforeningenes engasjement i nærmiljøene vil av mange også 
oppfattes som en viktig del av lokaldemokratiet. Også 
kommunene ser ut til å verdsette velforeningenes betydning for 
lokal-demokratiet i kommunen. 35 % anser velforeningene i stor 
grad som viktige, mens ytterligere 43 % anser dem som viktige i 
noen grad. En kan altså si at 78 % av kommunene anser 
velforeningene som viktige for lokaldemokratiet i kommunene. 
Her finner vi ingen forskjell å snakke om når vi bryter dette ned 
på kommune-størrelse. 
 

Økonomisk støtte til velforeningene? 

 
Omlag halvparten av kommunene oppgir at de støtter 
velforeningene økonomisk. Omfanget av støtten og hva slags 
støtte dette er har vi ikke spurt om, men dette er uansett et 
uttrykk for at halvparten av kommunene verdsetter 
velforeningene nok til å bidra økonomisk.  
42 % gir imidlertid ikke noen form for økonomisk støtte. 
 

Frivilligpolitisk dokument? 
 
Det er 23 % av kommunene som oppgir at de har utarbeidet et 
eget frivilligpolitisk dokument, mens 71 % oppgir at de ikke har 
laget et slikt dokument. Andelen som har laget et slikt dokument  

Streiftog i 
Norge 
 

Beboeropprør i 
Oslo 
(Audun Engh): Ta hensyn 
eller tap valget.  
Beboeropprør mot inhuman 
og stedsødeleggende 
utbygging.  
Det er grunn til å diskutere 
om utformingen av mange 
byutviklingsprosjekter i Oslo 
kan karakteriseres som 
helseskadelig, uansett 
tomtevalg. 
Vi har et beboeropprør i 
mange av Oslos bydeler, mot 
den massive fortettingen 
som utbyggere går inn for, 
dessverre med byrådets 
støtte og oppmuntring. Folk 
lokalt er ikke motstandere 
av at det skal bygges nytt, de 
er positive til at nærmiljøet 
skal forbedres med flere 
lokale tilbud. Det folk 
protesterer mot er 
nybyggenes umenneskelige 
skala og ensformige 
utforming. Det som bygges 
er ikke attraktiv, fotgjenger-
vennlig bymessig be-
byggelse, slik vi kjenner den 
fra f.eks. Grünerløkka og 
Frogner. I stedet oppføres 
kompakte varianter av 
drabantby og nærings-
parker. Bygningene er 
overdimensjonerte og 
klumpet sammen uten 
velfungerende gater og 
offentlige rom. Nybyggene 
skaper dermed ikke et godt 
urbant miljø, slik vi kan 
oppleve det i alle Oslos godt 
bevarte sentrale bydeler. 
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er her noe lavere i mindre kommuner enn større kommuner. 
  

Best i større kommuner på Østlandet! 
Vi ser også at lavest andel som har et slikt dokument finner vi i 
Trøndelag og Nord-Norge (16 %), mens andelen er høyest blant 
kommuner på Østlandet (28 %). 
 

Anser kommunen velarbeid som viktig for 
det forebyggende folkehelsearbeidet i 
kommunen? 
 
LES OPP 1-5 

 
 

Nær 8 av 10 kommuner anser velarbeid som viktig for fore-
byggende folkehelsearbeid i kommunen. 38 % svarer at de i stor 
grad anser velarbeid som viktig, mens ytterligere 39 % anser det 
som i noen grad viktig. Det er bare 17 % som i mindre eller ingen 
grad anser velarbeid som viktig i det forebyggende folkehelse-
arbeidet i kommunen. 

 

Integrering og tilhørighet 
8 av 10 kommuner anser velarbeid som viktig for integrering og 
tilhørighet. 42 % svarer i stor grad, mens 38 % svarer i noen grad. 
Det er særlig blant de mindre kommunen at dette anses som 
viktig, selv om det også er viktig i større kommuner. Det er bare 
14 % som mener at velarbeid i mindre grad er viktig for 
integrering/tilhørighet. Her skiller kommunene på Østlandet seg 
litt fra resten av landet. På Østlandet er det 23 % av kommunen 
som svarer at dette arbeidet i mindre eller ingen grad er viktig, 
mens denne andelen i resten av landet ligger mellom 7 og 12 %.  
 

Du kan lese hele undersøkelsen med underliggende 
fordeling på kommunestørrelse og landsdel på  
www.velnett.no 

Streiftog i 
Norge 
 
 

Golmvågen Vel 
Golmvågen vel mottar pris 
for en skikkelig innsats med 
å samle inn søppel langs 
kysten. 
I september ble det kåret 
vinner av «Hold Midt-Norge 
rent» sin strandrydde-
kampanje for 2018. Denne 
gikk til lokale Golmvågen vel, 
for deres innsats i skjær-
gården på Golma i Aure 
kommune. 
Det er ikke bare heder og 
ære som følger med prisen. 
Velforeningen får også et 
diplom og en gavesjekk på 
5.000 kroner. 
I en pressemelding blir det 
opplyst om at det har vært 
over 100 registrerte 
ryddeaksjoner i området 
Golmvågen vel ble trukket 
fra av NIR (Nordmøre 
Interkommunale 
Renovasjonsselskap).  
Aksjonen ble lansert i 2017. 
– Dette måtte vi bli med på. 
Tanken var vel at vi skulle få 
samlet inn noen sekker. Lite 
ante vi hvor mye det skulle 
bli, sier Anne Berit Golmen i 
pressemeldingen. 

 
 
 

http://www.velnett.no/
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Hva må velforeninger gjøre ved overtakelse 
av fellesareal fra utbygger? 

«Lekeplassen er et 
bombekrater!» 
Utbygging av boligområdet er mer enn innflyttingsklare 
boliger.  Hva med uteområdene?  Hva med lekeplassen og 
veiene? Entreprenører og utbyggere overlater alt for ofte 
dette til beboerne med ulike begrunnelser. 
 

Tekst: Annette Henriksen 
 

 
 

 
Foto: ES 
 

Overtakelse av 
fellesområder, veier og 
lekeplasser fra utbygger og 
tiltakshaver er en stadig 
tilbakevendende 
problemstilling. Det er viktig 
at velforeningen eller 
sameie er formelle ved 
overtakelsen av områdene.  
Det må sjekkes hva som var 
lovet i prospektet, i 
kjøpsavtalen og i 
utbyggingsplanen for 
området. Sjekk også 
reguleringsplanen.  Uklarhet 
kan føre til at en blir sittende 
igjen med store utgifter. 
 

 «Ha det bra!»  
Vi ser flere eksempler på at 
entreprenøren trekker ut 
sine anleggsmaskiner før 
området er ferdigstilt i 
samsvar med utbygging-
splanen. Da er det vanskelig 
å få dem tilbake.  Dessverre 
er oppfølgingen fra 
kommunen ofte mangelfull: 
Det gis vedtak for midlertidig 
ferdigstillelse før området er 
ferdigstilt i henhold til 
planene uten oppfølging. 
 

Ikke overta uten formell 
avtale 
Som velforening kan det 
oppstå utrygghet om hva en 
må passe på, og om 
dokumentasjonen som 
legges fram ved overtakelses 
-forretningen er god nok. 
Det er viktig å sikre seg mot 
at en ikke blir satt opp i en 
situasjon der en kommer i 
økonomiske vansker i etter-
tid på grunn av mangler ved 
gjennomføringen. Bruk 
gjerne en fagperson som kan 
sjekke utførelsen i forhold til 
planer, drenering og bruk av 
materialer. 
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De kontraktmessige forhold mellom utbygger og 
velforeningen 
Når området er ferdigstilt vil utbygger gjerne overføre 
fellesarealet. En kontrakt må da signeres og det er flere 
momenter som må gjennomgås. 
 

 
Er dette ferdigstilt? (Foto: Fra velforening) 
 

Hva var lovet?  
Det skal være nedfelt hvilken utførelsesstandard og kvalitet 
utearealene skal ha, og det er viktig at vel-foreningen som overtar 
arealet følger opp utførelsen.  Ved ferdigstilling skal det 
gjennomføres en formell overtakelse der foreningen godkjenner 
anlegget helt eller delvis. Her bør en gå over området fysisk 
sammen med utbygger, og gjerne ha med seg en fagperson som 
har 
 

 
God drenering, men uframkommelig for barnevogner og 
rullestoler. Krav til gangveien er viktig. (Foto: ES) 

 

Meld fra 
om 
endringer 
Har det skjedd endringer i 
kontaktopplysninger for 
vellet? 
 

Husk å meld fra om 
endring i kontaktopp-
lysninger, e-mail-adresser 
og medlemstall. 
 

Bruker vellet Styreweb, 
kan det gjøres derfra.  
Passord får du på 
kontakt@styreweb.com  
Om ikke, send melding til 
   
post@vellenesfellesorganisasjon.no 

  

Hilsen sekretariatet 
 

 
ekspertise på området. 
Eventuelle mangler ved 
utførelsen skal protokoll-
føres.  Det må klargjøres om 
mangelen godtas, om det 
skal gis frist for utbedring 
eller om utførende skal 
betale/gi avslag i prisen. 

Dokumentasjon 
Det må med andre ord 
gjennomføres en formell 
overtakelse basert på 
besiktigelse der eventuelle 
feil og mangler påvises.  
Dersom en ikke blir enig, må 
konflikten løses rettslig. 
 

Er dere medlem og har 
behov for ytterligere 
rådgivning vedrørende 
overtakelse kan dere 
kontakte Vellenes 
Fellesorganisasjon på  
 
post@vellenesfellesorganisasjon.no  

mailto:kontakt@styreweb.com
mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
mailto:post@vellenesfellesorganisasjon.no
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Overtakelse av tiltak: 
 
 

Tiltakshaver:  
Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket 
utføres på vegne av (utbygger). Skifte av tiltakshaver under 
gjennomføringen skal straks meldes til kommunen av både den 
opprinnelige og nye tiltakshaver. 
 

Overtakelsesforretning:  
Hver av partene kan innkalle til overtakelsesforretning med sju 
dagers varsel. Hvis det på forhånd er avtalt overtakelsestidspunkt, 
kan entreprenøren ikke kreve overtakelse før det avtalte 
tidspunktet. På overtakelses-forretningen går man gjennom 
eiendommen og ser etter at alt er ferdigstilt og i kontraktsmessig 
stand. Det bør føres overtakelsesprotokoll som undertegnes av 
begge parter dersom en er enige. 
 

Ferdigattest:  
Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle 
søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-
10 foreligger. 
 

Ansvar for fellesarealer 
Dersom utbygger ikke har krevd overtakelsesforretning, men 
venter til hele feltet er ferdig regulert (inkludert nye boliger), 
forblir ansvaret hos dem, også for drift av fellesarealene. Dette 
inkluderer private veier og lekeplasser Det er selvsagt mulig å 
avtale overtakelse av deler av området.  For vellet gjelder 
prosedyren om overtakelsesprotokoll som beskrevet over Hva må 
velforeninger gjøre ved overtakelse av fellesareal fra utbygger? Se 
over. 
 

Usolgte boliger 
Dersom velforeningen har overtatt fellesarealer og 
driftskostnader for området, men utbygger ikke har solt alle 
boligene, blir utbygger ansvarlig for felleskostnadene for de 
boligene som ikke er solgt. 
 

Drenering - overflatevann 
Det er viktig å være oppmerksom på at eier av en tomt kan bli 
ansvarlig for overflatevann fra eid tomt dersom drenering ikke er 
forsvarlig.  Det er derfor viktig at tiltakshaver dokumenterer at 
dette er hensyntatt. Det gjelder det i praksis objektivt ansvar for 
skader fra avløpsanlegg som skyldes utilstrekkelig kapasitet, mens 
det gjelder subjektivt ansvar for skader som skyldes utilstrekkelig 
vedlikehold. 
 

 

Streiftog i 
Norge 
 

Ny-Hellesund Vel 
Ingen fritak fra eiendoms-
skatt til fredede hus. 
Økonomisjefen i Søgne 
kommune innstiller til 
formannskapet i Søgne 
kommune at det ikke 
innvilges søknad om fritak 
fra eiendomsskatt for de 72 
eiendommene som er fredet 
i Ny-Hellesund.  
Det er velforeningen i Ny-
Hellesund som via advokat 
John Atle Bentsen har søkt 
fritak for eiendomsskatt for 
de 72 eiendommene som 
etter vedtak i 2016 er fredet. 
Søkernes advokat skriver i 
sin begrunnelse for 
søknaden at det er verdier 
av nasjonal betydning som 
skal ivaretas og ved-
likeholdes. Videre skrives 
det at mange bygninger er 
flere hundre år gamle og 
kostbare å vedlikeholde. 

 

 

Fornebulandet 
Vel 
Beboerne på Fornebu har 
vært samstemte i behovet 
for ulike møteplasser og at 
behovet best oppfylles ved å 
anvende den attraktive 
tomten ved Fornebu S til 
etablering av nye møte-
plasser på Fornebu.  

http://common02.oxocon.com/sites/n247/artikkelbilder/19-jik5-z8m5qtmdg999d33xv-u368mix8mmgdeut-2016-5-19_980px.jpg
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Streiftog i 
Norge 
 

Borre Vel 
I september ble den nye 
ballbingen på Borre åpnet 
under feiringen av Borre 
Vels 70 årsdag. Barna vant 
fotballkampen mot de 
voksne da den nye ball-
bingen på Borre ble åpnet 
under feiringen av Borre 
Vels 70 års dag. Ballbingen, 
som er satt opp på dugnad, 
har allerede blitt tatt i bruk 
av unger i nærmiljøet, men 
ble offisielt åpnet lørdag 
under 70-års jubileet til 
velforeningen som har stått 
bak prosjektet. 
 

 
 

Møllenberg & 
Rosenborg 
Velforening  
Frontene har vært steile 
mellom ulike grupper på 
Møllenberg i mange år. Men 
trenger det å være slik? 
– Nei, slett ikke. Møllenberg 
er en mangfoldig bydel som 
bør ha rom for både barn og 
eldre, studenter og familier. 
Møllenbergdagen nå på 
lørdag 1. september kan 
være en liten trigger som 
bygger ned konfliktnivået, 
sier leder for Møllenberg & 
Rosenborg Velforening, Jon-
Arild Johansen.  

Styreseminar i Vellenes Fellesorganisasjon: 

Mange baller i lufta – for 
mange? 
Det er økning i antall foreninger og økning i tilslutningen til 
paraplyorganisasjonen, Vellenes Fellesorganisasjon. Dette 
må statsråd Trine Skei Grande få med seg før 
stortingsmeldingen skrives ferdig.   
Men Vellenes Fellesorganisasjon har mange profilerte 
konkurrenter innen idrett, humanitære organisasjoner og 
hjelpeorganisasjoner som alle vil ha økt sine tilskudd.  De er 
kanskje ikke større i medlemstall, men har betydelige statlige 
tilskudd.  Og da blir man «stor» 
Bekymret styre 
Styret er bekymret for at det er for mange baller i lufta på en 
gang.  Blant annet derfor gikk styret inn for at 
administrasjonssjefens stilling ble økt til full stilling.  Det må også 
prioriteres hvilke områder VFO skal engasjerer seg i.  Leder, Erik 
Sennesvik, mente imidlertid at øyeblikket for innsats er nå.  De 
sentrale retningslinjene for statens frivillighetspolitikk bestemmes 
denne vinteren. 
Innbyggermedvirkning og «samskaping» 
Velforeningene har gode muligheter for å medvirke og øve 
innflytelse på hvordan kommunen skal utvikle seg.  Erfaringene er 
at det i de kommuner som har samarbeidsutvalg for 
velforeningene eller egne kommunale velforbund, er høy grad av 
innbyggermedvirkning i viktige saker for lokalmiljøene.   
Det nye fyndordet når det gjelder medvirkning, er «samskaping».  
Til forskjell fra samarbeid, skal samskaping ha et mål, et resultat, 
og interessenter i kommunen inviteres til prosjektorientert arbeid 
for å nå målet.  Dette kan være næringsliv like gjerne som 
innbyggere. Begrep og metode har imidlertid ikke fått sitt 
innhold.  Kommunene er på søk.  Vellenes Fellesorganisasjon 
mener at lokalbefolkningen gjennom sine velforeninger og 
grendelag må være viktige medspillere i mange av disse 
prosjektene. Dette er representative organer. 
 

 
Telefon 94148897 

post@vellenesfellesorganisasjon.no 
www.velnett.no 

www.facebook.com 
 
 

Erik Sennesvik, leder        90967676 
Annette Henriksen, administrasjonsleder            94148897 
Irene Broholt, organisasjonssekretær                   92089055 
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

 

Landskonferanse og 
landsmøte 2019 
 

Dato for kommende landskonferanse og landsmøte er satt til 
lørdag 2. mars 2019. 
Vi er tidlig ute slik at medlemmene kan planlegge dette inn i 
ettervinterens aktiviteter.  Vi lover et innholdsrikt program for 
konferansen. 
 

 
Fra en av arbeidsgruppene under landskonferansen i vår. (Foto: ES) 
 

Utvikling av nettverk og 
medlemsfordeler 
 

Styret behandlet i forrige møte en plattform for videre 
utvikling av kontaktnett og medlemsfordeler i Vellenes 

Fellesorganisasjon. 
  

Det har i 2018 vært arbeidet mye med utvidet kontaktnett og 
samarbeid - enten gjennom bilaterale samarbeid og partnerskap, 
eller gjennom deltakelse eller medlemskap i ulike nettverk, 
forum, paraplyorganisasjoner osv. Samtidig er det viktig å holde 
fokus på vårt kjernemandat, slik at deltakelse i ulike samarbeid 
er strategisk og i tråd med planene for Vellenes 
Fellesorganisasjon. 
 

Samarbeid skal gi VFO merverdi, økt synlighet og kredibilitet, og 
utbyttet stå i forhold til investeringen.  

Styret i 

Vellenes 

Fellesorganisasjon 

2018 - 2019 
 

Erik Sennesvik 

Leder 
Søgnhild Østvold 

Nestleder 

Jan Bye Iversen 

Styremedlem 

Geir Sture Iversen 

Styremedlem 

Ola Raftevold 

Styremedlem 

Ruth Våpenstad 

Styremedlem 

Steinar Fjærvoll 

Varamedlem 

Dag E. Dybdal 

Varamedlem 

Ingvar Hognestad 

Varamedlem 

Arno Rasmussen 

Varamedlem 
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