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Æresprisen  
”DEN GODE NABO”  
På VELforbundets  landsmøtet ble det drøftet å 
opprette en ærespris som kunne tildeles  perso-
ner som hadde utført noe ekstraordinært i sitt 
lokalmiljø. Saken er fulgt opp av  VELforbundets 
styre, og æresprisen ”DEN GODE NABO” ble inn-
stiftet den 2. mai. 
 
Prisen kan deles ut til personer som har utrettet noe 
spesielt for sin lokale forening eller nærmiljøet. Loka-
le lag og foreninger som ønsker å del ut prisen sen-
der en begrunnelse for sitt ønske om tildeling til VEL-
forbundet.  Æresprisen vil så bli oversendt til den 
lokale foreningen som foretar tildelingen.  
 
Styret i VELforbundet kan også på selvstendig grunnlag dele ut æres-prisen til 
personer eller organisasjoner som de mener har gjort seg     fortjent til en 
ekstraordinær påskjønnelse. 
Innstiftelsen og driften av prisen kan sponses av virksomheter som     VELfor-
bundet finner verdige til dette. 
 
I æresprisen inngår en diplom som bevitner tildelingen, samt et hederstegn. 
Hva dette hederstegnet skal være er ennå ikke bestemt.         VELforbundet 
vil derfor oppfordre lokale velforeninger eller andre med et ”kunstnerisk talent” 
til å komme med forslag til utforming av hederstegnet.  

Styret 
Styreleder  

Martin Brynjulfsen, Troms 
Nestleder  

Mona Larsen-Asp; Oslo 
Øvrige styre– og varamedlemmer: 

Manfred Larsen, Akershus 
Sigvard Laurendz , Aust– Agder 
Irene Broholt, (Ansatt) 
Anurag Sukla, Hedmark 
Mai-Britt Christensen, Oslo 
 

STYRETS 
NESTLEDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Larsen-Asp (født 1961)  
er fra  Høybråten i Oslo. 
Hun var fra 1998 underdirektør/
nestleder på Likestillingssenteret.  
 
Fra 2006 har hun arbeidet i samfunns-
avdelingen ved Likestillings- og diskri-
mineringsombudet inntil hun i 2009 ble 
kontorsjef ved Nordisk institutt for 
kunnskap om kjønn.  
Larsen-Asp har arbeidet i det offentlige 
likestillingsapparatet siden 1990.  
Mona Larsen-Asp er utdannet som 
journalist.  
Hun er medlem i Høybråten Velfore-
ning, hvor hun var redaktør for velets 
historiebok "Lenge det gikk før Høy-
bråten fikk". 
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LEDER 
Du har nå fått første nummer av ”Vi i vel” fra VELforbundet.    
”Vi i vel” er et nettmagasin og blir primært produsert i PDF format og        
distribuert via Internett.  
  
Målgruppen for ”Vi i vel” er alle som arbeider med og er engasjert i nærmiljø 
og lokalsamfunnsspørsmål, uavhengig av hvilken type forening du er med i.  
Magasinet retter seg ikke bare mot styremedlemmene i den lokale foreningen, 
men også mot medlemmene dere har i deres forening. 
  
I fremtiden vil magasinet ha to seksjoner. En seksjon med stoff som er mest 
relevant for styrer og tillitsvalgte i lokale forening, og en seksjon som har stoff 
som i større grad retter seg mot de medlemmer som er i deres lokale fore-
ning. Dette kan for eksempel være informasjon om de medlemsfordeler man 
har ved å være medlem i en lokal forening som er tilsluttet VELforbundet.   
  
I dette nummeret er VELforbundets avtale med Elektroimportøren presentert. 
Denne avtalen gir våre medlemsforeninger og deres medlemmer en rabatt på 
15% på allerede lave priser. Vi håper og tror at magasinet kan være med å 
inspirere og motivere deres medlemmer til å bli mer engasjert og aktive i det 
viktige arbeidet lokale foreninger utfører i og for sitt nærmiljø.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Likestillings-_og_diskrimineringsombudet
http://no.wikipedia.org/wiki/Likestillings-_og_diskrimineringsombudet
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VELforbundet var tidligere i år invitert til Direktoratet for naturforvaltning hvor 
myndighetenes storsatsning på nærmiljøet sto på dagsorden. VELforbundet 
er svært tilfreds med at viktigheten og betydningen av nærmiljøet blir satt på 
dagsorden. Myndighetenes nærmiljøsatsning burde være en god mulighet for 
de velforeninger som er opptatt av natur og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.   
VELforbundet kommer til å følge opp nærmiljøsatsingen i tiden framover og 
kommer tilbake med mer informasjon på nyåret. 
 
Fysisk aktivitet 
For lite fysisk aktivitet i hverdagen er en stor helseutfordring i Norge. Ved å 
satse på nærmiljøet ønsker Direktoratet for naturforvaltning å øke mulighete-
ne for å oppleve natur og drive med fysisk aktivitet i byer og tettsteder. Nær-
miljøsatsingen innebærer å ta vare på friluftsområder og legge bedre til rette 
for aktiviteter, som å gå og sykle. 
Nærmiljøsatsingen skal fra 2011 og ti år framover bruke betydelige ressurser 
på å legge til rette for å drive med friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet i byer og 
tettsteder. Målet er at vi skal bli mer fysisk aktive i hverdagen, slik at livskvali-
teten øker. 
 
Natur i nærmiljø  

Grønne omgivelser gir økt trivsel og de øker muligheten for fysisk aktivitet og 
ferdsel, både til fots og på sykkel. Samtidig opplever vi at de grønne lungene i 
nærmiljøet smuldrer bort, eller at de ikke er tilrettelagt for aktiviteter som er 
tilpasset alle brukergrupper. 
 
80 prosent av Norges befolkning bor i byer og tettsteder, og nærmiljøsatsing-
en skal sikre at vi tar vare på friluftsområder i nærheten av der hvor folk bor. I 
noen tilfeller vil det være nødvendig å sikre nye arealer for ferdsels- og opp-
holdsrett for allmenn bruk. I andre tilfeller kan det være tilstrekkelig å tilrette-
legge eksisterende arealer på en slik måte at de blir attraktive å bruke for mål-
gruppene for satsingen. 
 
Målgrupper 
Målgruppene for satsningen er i første rekke barn, unge og de fysisk inaktive, 
slik Helsedirektoratet har beskrevet det i sin rapport Fysisk inaktive voksne i 
Norge (se lenke i menyen til høyre). 
 
Samarbeid med andre departement og etater 

For å oppnå størst mulig effekt på de nasjonale målene for fysisk aktivitet, må 
andre departementer og etater også prioritere nærmiljøet. Nærmiljøsatsingen 
må derfor ses i sammenheng med tilgrensende nasjonale satsinger innenfor 
for eksempel miljø, samferdsel, helse, inkludering og mangfold og skole, og 
den må koordineres med disse så langt det er hensiktsmessig. 
Direktoratet for naturforvaltning har tatt initiativ til en dialog med blant andre 
Helsedirektoratet, Husbanken og Statens Vegvesen, og vi har som mål å inn-
gå forpliktende samarbeidsavtaler med disse etatene i løpet av 2011om gjen-
nomføring av felles tiltak. 
 
Hvem står bak nærmiljøsatsingen? 
Nærmiljøsatsingen er et ledd i Miljøverndepartementets nasjonale handlings-
plan for friluftslivsområder. Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for å 
gjennomføre arbeidet. Vi vil samarbeide tett med blant annet fylkeskommu-
ner, kommuner og frivillige organisasjoner for å kartlegge og utvikle tiltak som 
vil øke deltakelsen i friluftsaktiviteter i nærmiljøet for målgruppene. 
Arbeidet med nærmiljøsatsningen er organisert som et prosjekt med en tids-
ramme på tre år, og prosjektet startet opp i 2011. Etter prosjektperioden vil 
satsingen inngå som en del av direktoratets ordinære drift.  

VELforbundet i møte med Direktoratet for naturforvaltning 

STOR NÆRMILJØSATSING  
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17. mai 2014   
- Grunnloven 200 år 
VELforbundet har nå kommet godt 
i gang med forberedelsene og 
planleggingen av forbundets enga-
sjement i tilknytning til grunnlovs-
jubileet i 2014. I denne sammen-
heng var VELforbundet i møte med 
Stortingets presidentskaps pro-
sjektleder for jubileet, Dag Nord-
botten Kristoffersen. Møtet var 
svært konstruktivt og det ble gitt 
gjensidig informasjon om det ar-
beidet som planlegges framover. 
 
-  På møtet med prosjektleder Dag 
Nordbotten Kristoffersen kunne VEL-
forbundet blant annet opplyse om at 
de ville bruke domenet 
”17mai2014.no” til informasjon om-
kring jubileet. 
 
- Bakgrunnen for VELforbundets eng-
asjement er blant annet at mange 
velforeninger og bygdelag står for 
lokale 17. mai arrangementer.  Aktivi-
teter og tiltak omkring demokrati og 
deltakelse vil være svært sentralt i 
VELforbundets arbeid. I denne sam-
menheng vurderer VELforbundet 
blant annet å ha en egen demokrati-
konferanse den 25. februar 2014. 
Dette er på dagen 200 år etter Nor-
ges første ”demokratiske valg” hvor 
utsendinger til Eidsvoll ble valgt. 
 
- VELforbundet vil opprette en refe-
ransegruppe for hovedprosjektet. I 
denne referansegruppen ønsker 
VELforbundet også å ha med seg 
representanter fra andre organisasjo-
ner som har et engasjement på om-
rådet. VELforbundet vil om kort tid 
invitere aktuelle organisasjoner til et 
møte i sakens anledning. 
 
- Under grunnlovsjubileet i 1989 (175 
år) var også velbevegelsen aktivt 
med sentralt og VELforbundets nå-
værende generalsekretær var en av 
de inviterte deltakerne under marke-
ringen på Eidsvoll i 1989. 

 
 
 
- VELforbundet vil i tiden framover 
arbeide for at det blir stilt økonomiske 
midler til rådighet som lokale fore-
ninger kan søke på til sine lokale til-
tak/prosjekter knyttet til grunnlovsju-
bileet. VELforbundet vil i samråd med 
Stortingets presidentskaps prosjekt-
leder utarbeide idé- og faktaark knyt-
tet til grunnlovsjubileet. 
 
- Etter hvert som VELforbundets ar-
beid med grunnlovsjubileet skrider 
frem vil det bli avholdt nye møter 
med Stortingets presidentskaps pro-
sjektleder, Dag Nordbotten Kristoffer-
sen. 
  

 
- 
 Har du eller din forening tanker eller 
idéer omkring grunnlovsjubileet i 
2014 mottar VELforbundet gjerne 
disse. 
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Uttalelse fra  

VELforbundets landsmøte. 

 

 
 
 

Kompensasjon av 
MVA til frivillige    
organisasjoner  
 
Landsmøtet i VELforbundet drøf-
tet erfaringen med MVA- refu-
sjonsordningen som ble innført i 
2010.  
 
Landsmøtet var av den oppfat-
ning at det burde være mulig å 
komme fram til en ordning slik at 
lokale foreninger som søkte om 
refusjon etter dokumentert modell 
slapp å benytte en autorisert revi-
sor til å kontrollere søknaden. 
Dette kunne gjøres ved at det ble 
satt et tak på omsetningen før 
revisjonsplikten inntrer. 
 
Landsmøtet mente også det bur-
de være tilstrekkelig at de søkna-
der som ble sendt gjennom VEL-
forbundet ble kontrollert av VEL-
forbundets autoriserte revisor. 
 
Landsmøtet ytret bekymring om 

deler av dagens ordning som gjør 
det mulig å legge inn kostnader 
som ikke er belagt med MVA i 
søknadsgrunnlaget. Dette er 
uheldig og en ordning som be-
gunstiger organisasjoner som har 
store personalkostnader. Noe 
som er lite forenelig med frivillig-
het og dugnad. 
 
Landsmøtet mente at det var å 
foretrekke at alle søknader skulle 
være basert på dokumenterte 
kostnader. Landsmøtet var også 
av den oppfatning at det var lite 
konsekvent av myndighetene å 
ha en ordning som innebar at det 
ikke ble gitt kompensasjon til 
MVA av varige investeringer sam-
tidig som det er opprettet en egen 
ordning som gir kompensasjon 
for slike kostnader ved idrettsan-
legg.  

Brutte lovnader om opptrapping 
 
Til tross for at regjeringen, i 2009, lovet en «jevn opptrapping» av 
«momspotten» har de i budsjettet for 2012 vist at dette nå er en ordning som 
er lite forutsigbar. 
 
Som mange av våre medlemmer har fått med seg har regjeringen, i statsbud-
sjettet for 2012, tilnærmet stoppet opptrappingen av momskompensasjons-
ordningen. For 2012 er det bevilget kun 18,5 millioner kroner, i klar kontrast 
til økningen på hele 212 millioner som ble bevilget i 2011. 
Regjeringen, ved Trond Giske, lovet i 2009 en «jevn innfasing» mot målet på 
1,2 milliarder i 2014. Allerede nå, kun to år etter at dette løftet ble gitt, viser 
det seg at statssekretær Roger Solheim, i Kulturdepartementet, ikke kjente til 
at løftet var gitt og at regjeringen uansett ville kuttet i momskompensasjonen 
til frivillige på grunn av budsjettsituasjonen i 2012. Solheim sier videre: «Jeg 
kan heller ikke si noe om fremtidige budsjett.» 
 
At man i år får en så liten økning av «momspotten» betyr at mange frivillige 
organisasjoner sannsynligvis må innstille seg på at prosjekter som er påbe-
gynt / gjennomført i 2011 faktisk kan bli vesentlig mer krevende med hensyn 
til den økonomiske situasjonen. En «stopp» i opptrappingen av en så viktig 
ordning vil helt klart ha en negativ innvirkning på økonomien og aktivitetene til 
alle frivillige organisasjoner som søker momskompensasjon, i tiden som kom-
mer. 
VELforbundet beklager sterkt at regjeringen fraviker det alle frivillige organisa-
sjoner oppfattet som et klart løfte og viser så liten forutsigbarhet. 
 
VELforbundet oppfordrer herved ALLE til å bli med på Frivillighet Norges ak-
sjon på Facebook. 

Hva skjer med Momskompensasjonsordningen? 

Nytt dataprogram for 
”regnskapsføring” og MVA refusjon 
 
VELforbundet er nå ferdig med utviklingen av data-
programmet som velforeninger kan benytte for  
”regnskapsførsel” og MVA refusjon.  
 
Programmet er svært enkelt i bruk og gjør at når 
regnskapet i foreningen føres så blir søknadsgrunnla-
get for MVA-refusjonen automatisk generert. 
Dette gjør at foreningen slipper mange operasjoner 
for å få refundert de MVA kostnader de har hatt.  
 
En forutsetning for å kunne benytte denne funksjona-
liteten er at den som fører regnskapet skanner alle 
bilagene som så legges inn i regnskapet (bilag er på-
krevet!).  Dette for at VELforbundets revisorer skal 
kunne gjennomføre den lovpålagte kontroll som man 
må ha for å få refundert sine MVA utlegg.  
 
VELforbundet vil på nyåret gjøre systemet tilgjengelig for medlemmene og 
tilby kurs i bruk av programmet. Forhåpentlig vil dette bli et nettbasert kurs 
som gjør at du slipper å reise for å kunne delta.  
 
VELforbundet vil sende ut et eget nyhetsbrev om denne saken når vi har fått 
avklart nærmere hvordan opplæringsopplegget vil bli gjennomført.  

http://www.frivillighetnorge.no/Visste+ikke+om+momsl%C3%B8ftet.b7C_wtDK4F.ips
http://www.facebook.com/momsfjerning
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DUGNAD SÅ DET MONNER 
VELBEVEGELSEN  - NORGE S 12. STØRSTE ”VIRKSOMHET/BEDRIFT” 
13 187 årsverk frivillig arbeid ble utført av nærmiljøorganisasjoner i Norge i 

2008.  Dette kommer fram i nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Tallene 

kommer fra ”satellittregnskapet” som er en tilleggsdel til Nasjonalregnskapet. 

 

Tallene omfatter dugnader i velforeninger, grendelag, boligsameier, borettslag 

med mer. Eller det som kan betegnes som nærmiljøorganisasjoner. Omfanget 

den frivillige innsatsen på 13 187 årsverk, som nærmiljøorganisasjonen i Norge 

utfører, tilsvarer at de er landets 12. største ”bedrift/virksomhet” telt i ansatt/

årsverk. Tett fulgt av konsernet DnB NOR ASA. 

Tallene viser også at det innenfor lokalsamfunns- og nærmiljøorganisasjonene er vesentlig færre lønnede ansatte enn 

hva man finner i alle andre grupper av frivillige organisasjoner. 

Nærmiljøbevegelsens bruttoproduksjon/verdiskapning var i 2008 på 6,381 milliarder kroner. Dette utgjør 6.9 % av den 

samlede verdiskapning for hele frivillig og ideell sektor i Norge. 

VELforbundet vil etter hvert komme tilbake til de tallene som er framlagt og hvilken betydning disse kan ha for lokale lag 

og foreninger.  

FRIVILLIGBØRSEN – ENDELIG EN BØRS SOM LYKKES! 
VI TRENGER FRIVILLIG INNSATS, OG NÅ HAR VI FÅTT ET EFFEKTIVT REDSKAP FOR Å  
KANALISERE OG ORGANISERE DEN. 
 

Børsene rundt omkring i verden er i ferd med å gå på ryggen. Finanskrisen er et faktum. Hardere tider venter. Fremtiden 

er helt klart tynget av mørke skyer, selv om vi i Norge har et bedre utgangspunkt enn de fleste. Da er det svært hyggelig 

å registrere at en børs med utgangspunkt i Bærum går så det suser. Bærum Kommune tok initiativ til å arrangere den 

første FrivilligBørs i Norge 6. mars 2008, etter modell fra Nederland hvor man har arrangert slike ”Beursvloer” i mer enn 

10 år.  I 2006 startet man i Tyskland, hvor KPMG og Bertelsmann Stiftung har tatt det nasjonale ansvaret. 

Da landets første frivilligBørs gikk av stabelen i lokalene til Sandvika videregående skole i 2008 var det ikke aksjer, obli-

gasjoner og finansielle transaksjoner som gjaldt, men gode gjerninger.  

FrivilligBørs er en ”markedsplass” der næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunale tjenestesteder mø-

tes for å inngå sosiale partnerskap.  

Årets FrivilligBørs i Bærum ble avholdt med stor suksess i Sandvika den 10. november i år. Her ble det blant annet byt-

tet pukk mot kultur for å nevne et eksempel. 221 avtaler ble inngått denne kvelden. 

Se mer om saken på www.dittvel.no 

Denne ”markedsplassen” der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder møtes for å inngå partner-

skap, kortsiktig eller langsiktig samarbeid der det ikke er snakk om penger, men kompetanse, varer eller ledige hender. 

Selve børsen gjennomføres som totimers seanse der man på stands og ved å gå rundt tilbyr det man ønsker. Ved hjelp 

av meglere og notarer inngås bindende avtaler.  

Det arbeides med en veileder / manual som belyser hvordan man kan gå fram. 

 

NB! Viktig å være klar over: 

 Muntlige avtaler gjelder ikke – kun skriftlige 

 Vær konkret! 

 Å tilrettelegge for å starte en FrivilligBørs krever minst ½ års arbeid på forhånd 

 Alle som møter må være ”beslutningstagere” 

 Match bedrift – bedrift er ikke tillatt! 
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Velveier—  
vel/veilag og vedlikeholdsplikt 
 
Kan en velforening avstå fra å administrere drift og vedlikehold m.v. av veier de har tatt et ansvar for? 

 

Denne artikkelen omtaler private veier åpen for allmenn ferdsel – altså en velvei etter Veilovens § 54. 

Gjennom Veilovens § 54 har vellet et betydelig redskap – også til å drive inn penger til vedlikehold. Temavalget har sin 

bakgrunn i konkrete henvendelser til VELforbundet og berører her et lite, men viktig område omkring problematikken 

omkring private veier. 

 

Eier og bruker av privat vei som brukes som adkomst for flere eiendom-

mer plikter å holde veien i forsvarlig og brukbar stand etter Veilovens § 

54. De som etter dette har plikt til å holde veien vedlike utgjør et veilag, 

og kan ved alminnelig flertallsvedtak treffe avgjørelser om bl.a. drift, 

vedlikehold, parkering m.v.  

  

 

 

 

Utgifter til drift, vedlikehold m.v. av veien skal fordeles forholdsmessig mellom de eiendommer som bruker 

veien som adkomst til sin eiendom.  

  

Dette utgangspunktet blir det samme enten det formelt er stiftet et veilag, eller 

der det er vellet som fungerer også som "veilag". Det er svært vanlig at vellet 

også fungerer som et veilag, men i de tilfeller der brukerne av veiene ikke sam-

svarer fullt ut med de som er medlemmer av vellet, må man i utgangspunktet 

differensiere medlemskontingenten, eller fastsette et særskilt veibidrag fra de 

som bruker veien.  

  

Hvorvidt vellet kan vedta at de avstår fra å administrere drift og vedlikehold m.v. 

av enkelte veier vil avhenge av hva som er grunnlaget for at vellet har hatt den-

ne oppgaven. Dersom veien ikke eies av vellet, ikke brukes av samtlige vel-

medlemmer og det ikke er fastsatt i avtale vedtekter e.a. at vellet har påtatt seg 

en slik plikt til å administrere drift og vedlikehold, er det i utgangspunktet ikke 

noe til hinder for at vellet med et rimelig varsel til brukerne av veien på årsmøtet kan vedta ikke lenger å ville påta seg 

en slik oppgave. Vellet vil således overlate til brukerne av veien å stifte et veilag som administrerer drift, vedlikehold 

m.v.  

  

Hvorvidt det vil være en fornuftig løsning å ha flere veilag i et område i stedet for ett vel som har separate regnskaper 

for veikostnader og andre veloppgaver, er et annet spørsmål som vellet bør tenke gjennom og drøfte på årsmøtet før 

et eventuelt vedtak. I praksis kan det være vanskelig å få medlemmer til styre, oppslutning på årsmøter m.v. i vel og 

veilag dersom det blir for mange små-foreninger i et område.  

 

Mønstervedtekter for veilag kan bestilles hos VELforbundet. Bruk www.dittvel.no. Vegloven finner du på Lovdata 

http://www.dittvel.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html
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SMÅTT OM STORT 
- Nytt fra by og land  

Startpakke til Fagerheim-
skogen Velforening 
Fagerheimsskogen Velforening mot-

tok 6. mai Trondheims kommunes 

første startpakken for frivillighet . 

Startpakken ble overrakt av ordfører 

Rita Ottervik .  

Startpakken for frivillighet er på 60 

000 kroner og er en økonomisk start-

hjelp til lag og foreninger som påtar 

seg ansvar og drifts- og vedlikeholds-

oppgaver i sitt nærmiljø.  

———- 

Solberget Velforening fikk 
300.000 til  fiber  
 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag behand-

let søknader om bredbåndsstøtte i sitt 

møte tirsdag 24. mai.  

Bygdefiber i Skatval Nord og Aglo opp-

læringssenter innvilges med et tilskudd 

til prosjektet på kr 400 000. Av dette er 

300 000 tilskudd til Solberget Velfore-

ning og kr 100 000 i støtte til Aglo opp-

læringssenter. Det forutsettes at beg-

ge tilskuddene går uavkortet inn i pro-

sjektet Bygdefiber Skatval Nord. 

————- 

Rebusløp fra grend til grend 

23. mai var det Grendenes dag under 

Frøyadagan 2011. Hovedaktiviteten 

var rebusløpet der deltakerne gjen-

nom å løse oppgaver besøkte flere 

grendalag som holder sine grende-

hus åpne. 

Det er Alex Søreng fra Klubben 

Grendalag som har ansvaret for opp-

legget, der hvert grendalag har laget 

to spørsmål som skal besvares når 

deltakerne finner fram til grendahu-

set.  

Dette er en konkurranse der hele 

familien kan delta og en fin anledning 

for grendene til å presentere seg, 

forteller folkene bak Frøyadagan.  

TILRETTELEGGER FOR  
HANDIKAP-
PEDE OG 
RUSTER OPP 
BOMVEG 
 

Det var i juni i år at Kjørse hytte-

forening tok initiativet til å gjøre 

området rundt Vindalsvatnet 

mer handikapvennlig.  

Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til rundt 100.000 kroner, og blant andre 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Hemne kommune har bidratt med støtte. 

– I tillegg har lokalt næringsliv vært rause og bidratt, så vi retter en stor takk til 

disse. En spesiell takk også til grunneierne Harald Hopstad, Hans Petter Han-

sen og Lillian Vollan, sier leder i Kjørse hytteforening, Harry Holm til Sør-

vesten. 

Bakken opp til Vindalsvatnet er nå opprustet og fremkommeligheten er en helt 

annen enn tidligere i år. Området på toppen er også ferdigstilt slik at det nå er 

mulig å kjøre helt opp. Også Kjørse hytteforening er restaurert, og det er an-

lagt flere rasteplasser/fiskeplasser med benker. Her får personer i rullestol 

mulighet til å komme seg helt ned til vatnet for å fiske. I tillegg er bomveien 

inn til Vindalsvatnet opprustet. 

– Vi fortsetter prosjektet neste år, og da er planen å få på plass to gapahuker, 

en på hver side av elven. I tillegg skal vi sette ut enda flere benker. Bålplass 

og bøttegrill skal også på plass. Så vi skal bruke vinteren på å planlegge vide-

reutvikling av området, som har fått mange positive tilbakemeldinger på at 

området nå er tilgjengelig for alle. 

ELEKTROIMPORTØREN—
NYTT MEDLEMSTILBUD 
 
VELforbundet har i lengre tid jobbet for å få frem konkrete medlemstilbud, vi 
har kontakt med flere leverandører og presenterer her den første av mange. 
Elektroimportøren har et meget bredt utvalg og er kjent for gode produkter, vi 
anbefaler alle å besøke deres hjemmesider for en oppdatert oversikt over ut-
valg og priser. Elektroimportøren sender over hele landet og har gode tilbud 
på mange områder som for eksempel varme/ventilasjon, hjem og fritid for å 
nevne noe.  
På allerede hyggelige priser har VELforbundet fremforhandlet en ytterligere 
rabatt på 15%! Når du er inne på hjemmesidene til Elektroimportøren anbefa-
ler vi at du også melder deg på deres nyhetsbrev. Her vil du få mange gode 
tilbud på for eksempel energibesparende LED belysning! For å få den fremfor-
handlede rabatten må du registrere deg som ”Privatkunde”, fylle inn nødven-
dig informasjon som bruker, adresse etc. klikk så på registrer. Etter at du er 
registrert går du inn på ”Min side” og oppgir medlemskode NORVEL og klikker 
på VERIFISER. Fyll så inn foreningens medlemsnummer og klikk på REGIST-
RER. Når du er logget inn vil du nå automatisk få opp rabaterte priser. Dette 
er et tilbud vi anbefaler alle medlemsforeninger til å videreformidle til sine 
medlemmer! (NB! Husk å oppgi MEDLEMSNUMMER.)  

http://www.elektroimportoren.no/
http://www.elektroimportoren.no/?Action=document&View=Ukenstilbud&Event=Ukenstilbud
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INGEN GODKJENNINGSORDNING 
FOR LEKEPLASSUTSTYR 
 

En del private aktører tilbyr velforeningene å kontrollere lekeplassutstyret. 

VELforbundet er positive til at markedet tilbyr kompetansetiltak og bistand 

tilknyttet internkontroll til akseptable priser, men understreker at det uansett 

er eieren av lekeplassutstyret som har ansvaret for at sikkerheten er ivare-

tatt. 

- Mange velforeninger har en oppfatning av at sertifiserte lekeplasskontrollører ut-

fører en kontroll som innebærer godkjenning av lekeplassutstyret. Dette er en frivil-

lig ordning, som ikke er hjemlet i regelverket. Begreper som ”godkjenning”, 

”kontrollør”, ”inspektør” og ”sertifikat” betyr ikke at det utøves offentlig myndighet. 

- De som eier lekeplassutstyr må gjerne få ekstern bistand i det løpende sikker-

hetsarbeidet, men det endrer ikke virksomhetenes eget ansvar for internkontroll , sier Knut Enger i VELforbundet og 

fortsetter: På våre kurs tilbyr vi velforeningene å øke sin kompetanse til selv å få utført de nødvendige kontroller. Kra-

vet er at eier sørger for at lekeplassutstyret til enhver tid tilfredsstiller de krav som Internkontrollforskriften fastsetter. 

Regelverket inneholder ingen bestemmelse om en slik godkjenningsordning verken hos produsent eller eier. Ansvaret 

for sikkerheten er lagt på den enkelte virksomhet, og skal sikres ved etableringen og oppfølging av et tilpasset system 

for løpende internkontroll. Det er den som anskaffer lekeplassutstyr og tilbyr dette for bruk som er ansvarlig for at til-

strekkelig sikkerhetsnivå opprettholdes. 

Det understrekes at i tillegg til dette, er all produksjon av lekeplassutstyr underlagt Produktkontrolloven som selvsagt 

griper inn i dette saksområdet. 

Misvisende opplysninger om lekeapparater 
VELforbundet har i det siste mottatt henvendelser fra flere foreninger etter at de har fått tilsendt informasjon med mis-

visende opplysninger om sikkerhet på lekeplasser. 

I informasjonen som er sendt ut sies det blant annet at man kan henvende seg til Norges Standardiseringsforbund, 

Produkt og elektrisitetstilsynet og Statens Forurensningstilsyn for informasjon.  

 

VELforbundet vil i denne sammenheng opplyse om at: 

Norges Standardiseringsforbund har endret navn til Standard Norge og de selger ikke lenger standarder for sikker-

het ved lekeplassutstyr. Ønsker dere tilgang til standardene for lekeapparater må disse kjøpes fra Standard Online AS. 

Prisen på standardene for lekeplassutstyr er 6.762 kroner. VELforbundet kan vanskelig se at disse standardene er av 

noen generell interesse for velforeninger. Standardene er utformet for teknisk personell som driver med testing og 

kontroll av lekeapparater. Standardene legger opp til at de som bruker standardene bør ha spesialverktøy som også 

koster flere tusen kroner. VELforbundet anser derfor at dette er en lite relevant informasjonskilde for en velforening 

med mindre dere vil svi av et titalls tusen kroner. 

 

Produkt- og elektrisitetstilsynet ble lagt ned for ca 10 år siden, så det er liten nytte i å forsøke og kontakte  dem. 

Ansvarsområdet og funksjonen som tidligere lå i Produkt- og elektrisitetstilsynet ble ved avviklingen av tilsynet overført 

til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Benytt denne linken så kommer dere til direktoratets sider som 

omhandler lekeapparater http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Lekeplassutstyr1/ 

 

Statens forurensningstilsyn eksisterer ikke lenger. Funksjoner og ansvarsområder som lå til det tidligere Statens 

forurensningstilsyn er i det vesentlige overført til Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif). Disse kan nås på følgende 

nettside http://www.klif.no/ 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Lekeplassutstyr1/
http://www.klif.no/
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