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Familie- og kulturkomiteen: 

Julehilsen: 
«Komiteen har merket 

seg at det er rundt 

8 000 vel og grendelag 

i Norge. Disse gjør en 

stor innsats for en 

positiv utvikling av 

lokalmiljøene over hele 

landet. Innsats for 

trivsel, medvirkning og 

ansvar er sentralt i 

dette arbeidet. 

Komiteen mener at 

velbevegelsens 

sentralledd, Vellenes 

Fellesorganisasjon, bør 

kunne søke tilskudd på 

linje med andre 

viktige områder innen 

frivilligheten» 

 

Det har vært arbeidet i høst for å få fokus 
på manglende frivillighetsmidler til 
Vellenes Fellesorganisasjon.  Penger kom 
det ikke, men dette er et arbeidsgrunnlag 
for oss. Se også side 6.  
 

MVA-kompensasjon 2018 er 
klar for utsending: 

Nesten 4 millioner 
til medlemmene     
Medlemsforeningene i Vellenes 
Fellesorganisasjon vil motta  
kr 3.972.542,00 før jul etter at den 
endelige fordelingen nå er klar. 
 

Dersom det ikke skjer noe uforutsett, vil 
overføringene til hver enkelt av dere skje i god 
tid før julaften. 

Økning i antall søkere 
Nær 600 flere lag og organisasjoner får 
momskompensasjon i 2018 sammenliknet med 
2017. Dette viser at ordninga blir stadig mer 
kjent, og at en dermed når ut til flere lokale lag 
og foreninger. 
Godkjent søknadsbeløp for 2018 var på 1,91 
milliarder kroner mot 1,81 milliarder i 2017. 
Avkortningen i år blir derfor på 25,5 prosent 
mot 27,2 prosent i fjor. 
 

 

 
 

Glemt å betale kontingent? 
Sekretariatet har akkurat sendt ut 
påminnelse om kontingent for inne-
værende år til en del medlemsforeninger. 
Sørg for at velforeningen er forsikret og kan 
nyte godt av fordelen ved å være tilsluttet 
Vellenes Fellesorganisasjon ved å betale.  
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Lederens hjørne: 
  

Hjelp når du trenger 
det… 
 

Hver dag kommer det telefoner og meldinger 
fra dere.  Utfordringene er mange – og de er 
forskjellige. 
 
Det er juridiske spørsmål, lokalpolitiske saker, 
bygge- og plansaker og interne 
foreningsspørsmål.  Det er sameier og 
samarbeid – fellesarealer og private veier – 
ansvar i velforeningen, grendehus. Noen 
gjelder rett og slett medlemskapet. 
 
Det kan til tider bli hektisk når dette også må 
kombineres med eksterne kontaktmøter til 
beste for velbevegelsen. 
 
Etter at vi ved årsskiftet 2017/18 etablerte 
kontorhold med faste ansatte, har 
henvendelsene blitt flere.  Vi føler rett og slett 
at Vellenes Fellesorganisasjon er blitt mer 
tilgjengelig og er mer til nytte for 
medlemmene. 
 
Det håper vi også dere merker. 
 
Jeg har ved årsskiftet lyst å rette en spesiell 
takk til våre medarbeidere Annette Skogheim 
og Irene Broholt, som hver dag står på for å 
løse oppgaver for velbevegelsen. 
 
Og jeg ønsker dere alle en god jul og takker for 
samarbeidet i året som går mot slutten. 

 
Hilsen Erik Sennesvik 
 

 

 
 

GDPR: 

Medlemsfortegnelse 
i beretningen? 
Mange foreninger legger inn 
medlemsoversikt i beretningene sine.  Til- 
later de nye personvernreglene dette? 
Flere medlemsforeninger har spurt oss om de 
fortsatt kan publisere medlemslistene som del 
av årsmøtedokumentene.  For mange har dette 
vært tradisjon. 

Datatilsynet gir svar 
Datatilsynet er klar i sitt svar:  Velforeningen 
kan ikke legge ved en oversikt over 
medlemmene i innkallingen eller 
saksdokumenter til generalforsamling eller 
årsmøte uten å ha innhentet samtykke fra 
medlemmene. Samtykke bør gis skriftlig for 
framtidig dokumentasjon.   
 

Landsmøte og landskonferanse 2019 

Sett av lørdag 2. 
mars 2019 
Vi samles da på Thon Hotell Opera ved 
Sentralbanestasjon i Oslo. Program og 
innkalling kommer i neste utgave av 
Velposten 
I konferansedelen vil vi ta opp nyttige temaer 
for godt nærmiljøarbeid.  Sjekk om kommunen 
kan gi tilskudd til å delta på faglige samlinger 
for frivillige.  Også kommunen vil dra nytte av 
at velforeningene får nyttig informasjon og 
faktakunnskap. 
Deltakervilkår og reisedekning 
Styret vil ta stilling til refusjonsordningene for 
representanter med lang reisevei i sitt 
januarmøte.  Vi vil umiddelbart informere om 
dette på facebook, www.velnett.no  og i 
Velposten. 
 

 

http://www.velnett.no/


 

 

3 

Flere har reagert: 

Uferdige leke-
plasser og ute-
områder for barn 
 

Velposten tok i forrige utgave opp 
utfordringen med uferdige 
uteområder og lekeområder for 
barn.  Kommunen gir ferdigattest 
uten at uteområdene er klargjort. 
 

Vellenes Fellesorganisasjon må konstatere 
at oppfølgingen av disse sakene er 
vanskelig.  Trenering og bortforklaringer 
fører til at nye boligeiere blir boende i noe 
som mest minner om anleggsområder i 
flere år.  Her sitter kommunen i en 
nøkkelposisjon i forhold til midlertidige 
brukstillatelser.  Ofte gis det anledning til 
innflytting i boliger uten at utearealene er 
satt i stand. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap - DSB 
Vellenes Fellesorganisasjon har kontaktet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap.  De har blant annet ansvar for 
tilsyn med lekeplasser, lekeapparater og 
lekeområder. 

postmottak@dsb.no   
Ta kontakt med dem dersom velforeningen 
har problemer med utbygger.  De vil ikke 
kunne gå inn på kontraktsmessige forhold.  
Det er eier av områdene der barn leker 
som blir ansvarlig. Send melding via 
hjemmesiden på «Bekymringsmelding».  
Legg ved bilder av lekeområdet eller 
lekeplassen.   

Helse, miljø og sikkerhet 
Direktoratet kan pålegge eier av området å 
gjøre de utbedringer som er nødvendig for 
at det skal fremstå som sikkert for barns 
lek og opphold.  
 

GDPR i vellet ditt? 

Bruk 
blindkopi 
 

Gi ikke bort andres mail-adresse 
uten samtykke. Bruk derfor 
blindkopi-rubrikken på datamaskina 
når du sender ut e-post til mange på 
en gang, eller til folk som ikke 
kjenner hverandre. 
 

Av Ruth Våpenstad 
 

GDPR handler om personvern. Det betyr at 
man ikke skal gi bort personlig informasjon 
om noen uten denne personens tillatelse. 
Ved å bruke blindkopi-rubrikken, eller bcc, 
vil de andre som er i denne rubrikken, ikke 
vite hva de andres mail-adresser er. 
 

Når man sender en e-postmelding kan 
mottakerne se adressene i feltene «til» og 
«kopi til», men ikke i blindkopifeltet. 
Ved å sende via blindkopi får de andre ikke 
tilgang til alles mailadresser: Man unngår at 
alle blir synlig for hverandre. 
 

Stjeler mailadressen 
Bruker man ikke blindkopi, øker risikoen for 
at adressene blir snappet opp av hackere 
som deretter kan spre virus og søppelpost. 
Sender man ut en invitasjon om dugnad til 
hele nabolaget, er det mulig for en person 
å rappe listen for å reklamere for egne 
produkter senere. En annen fordel med 
bruk av blindkopi, er at vi som leser e-post 
på smart-telefoner slipper å bruke tid på å 
rulle nedover mange navn før vi kommer til 
selve teksten. Dersom datamaskinen ikke 
godtar at Til-feltet er tomt, er det bare å 
sette sin egen mail-adresse i til-feltet. 
Blindkopi er ikke nødvendig å bruke i alle 
sammenhenger. For eksempel det er ikke 
naturlig å bruke blindkopi i et styre der alle 
trenger å vite hverandres svar. 

mailto:postmottak@dsb.no
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Ny frivilligheitsmelding lagt fram:  

Frivilligheita – 
sterk, 
sjølvstendig, 
mangfaldig 
- Frivillig innsats er ei kjelde til 
fellesskap, demokratiutøving 
og kompetanse. Regjeringa vil 
at denne kjelda skal vere 
tilgjengeleg for alle, seier 
kulturminister Trine Skei 
Grande.  
- Frivilligheitspolitikken skal bidra til at 
frivilligheita kan realisere sine eigne mål og 
si eiga innovasjonskraft. Gjennom enkle og 
ubyråkratiske tilskotsordningar og open 
dialog skal politikken leggje til rette for brei 
deltaking, høg aktivitet og sterke 
fellesskap, seier kulturminister Trine Skei 
Grande. 
– Meldinga er òg ein hyllest til alle som gir 
av fritida si for å bidra for andre. 
Frivilligheita byggjer sterke fellesskap. Utan 
dei frivillige, ville vi hatt eit fattigare 
samfunn, seier kulturminister Skei Grande. 
Mål for frivilligheitspolitikken: 
 

Brei deltaking:  
I frivillige organisasjonar får 
enkeltmenneske bruke ressursane sine og 
oppleve mestring i møte med andre. Dette 
er avgjerande for tilliten i samfunnet vårt. 
Brei deltaking er difor eit overordna 
frivilligheitspolitisk mål. Regjeringa vil 
støtte opp om frivillige organisasjonar slik 
at dei kan rekruttere eit mangfald av 
frivillige og halde fram med aktiviteten sin. 
Ein sterk og uavhengig sektor:  
Regjeringa vil sikre frivillige organisasjonar 
rammevilkår som gir frivillig sektor 
handlingsrom. Regjeringa legg fram ein 

opptrappingsplan for 
momskompensasjonsordninga for frivillige 
organisasjonar. Vi vil også sjå på om meir 
av dei statlege løyvingane skal gå til 
driftstilskot samt sikre ei god Frifond-
ordning til barne- og 
ungdomsorganisasjonar. 
 

 
Departementet inviterte deltakerne ved 
Frivillighetsdagen på kakefest dekorert med 
Frivillighetsmeldingen (Foto: Erik Sennesvik) 

 
Forenklingsreform:   
Det skal vere enkelt å drive ein frivillig 
organisasjon. Det skal vere enkelt for 
frivillige å søkje, ta i mot og rapportere på 
offentleg støtte. Regjeringa vil m.a. starte 
eit pilotprosjekt med nokre 
tilskotsordningar som tek i bruk fleirårige 
avtalar og etablere forenklingsråd for 
tilskot til frivilligheita. 
Ein meir samordna frivilligheitspolitikk: 
Regjeringa vil sikre god koordinering av den 
offentlege politikken for å sikre breitt 
engasjement og høg aktivitet. 
 

Kommentar: 
 

Vellenes Fellesorganisasjon har ikke hatt 
mulighet for å gjennomgå stortings-
meldingen ennå, men vil behandle den i 
styret i januar.   
Et bredere syn på hva frivillighet er 
sammen med en vurdering av 
tilskuddsordninger, vil stå sentralt for VFO. 
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Er dere registrert i Frivillighetsregisteret? 

Nye regler for 
frivillige foreninger 
I 2019 kommer ny forskrift som sier at man må 
være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne 
søke om momskompensasjon. Prosessen er enkelt 
og vi anbefaler alle som kan om å gjøre dette nå.  
 

Tekst: Annette Skogheim 
 

Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen 
mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. 
Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig 
virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret 
 
Fordeler ved å være registrert i Frivillighetsregisteret 
 

• Mulighet til å opprette bankkonto for foreningen 

• Mulighet for deltakelse i Grasrotandelen 

• Mulighet for å søke momskompensasjon 

Det er nytt for 2019 at det stilles krav til registrering for å kunne 
delta i momskompensasjons-ordningen.  Det er derfor viktig at 
alle som ønsker å levere søknad til sommeren, er registrert på 
forhånd. 
 

 

 

Slik foretar du 
registreringen: 
  
Dokumenter du må legge 
ved hvis dere er registrert i 
Enhetsregisteret og skal 
registrere dere i 
Frivillighetsregisteret er 

• vedtekter 

• protokoll som viser 

valg av styre hvis 

dette ikke er 

registrert fra før 

Endring i vedtektene? 
 

Før dere sender inn 
søknaden anbefaler vi at 
dere går gjennom 
vedtektene. En sentral 
paragraf er oppløsning der 
det må være må presisert: 
Disponering av vellets midler 
og eiendeler bestemmes 
med simpelt flertall av 
årsmøtet og skal anvendes 
til tiltak til beste for 
velområdet. Ingen 
medlemmer har krav på 
foreningens midler eller 
andel av disse. 
 

Lurer du, så gå inn på 
Velnett.no på siden: 
 

http://www.velnett.no/punk
t_06/underpunkt_04/ 
 

Dere kan registrere dere og 
lese mer om frivillighets-
registeret ved å gå inn på 
Brønnøysundregisteret 
  
https://www.brreg.no/lag-
og-foreninger/registrering-i-
frivillighetsregisteret/  
 

Har dere spørsmål kan disse 
rettes sekretariatet på 
post@vellenesfellesorganisa
sjon.no, eller telefon  
941 48 897 

 

http://www.velnett.no/punkt_06/underpunkt_04/
http://www.velnett.no/punkt_06/underpunkt_04/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
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Familie- og kulturkomiteen gir velbevegelsen anerkjennelse: 

«Vellenes Fellesorganisasjon 

bør kunne søke om tilskudd på 

linje med andre»  
«Frivilligheten blir ofte kalt limet i lokalsamfunnet, og det er noe 

k omitee n  anerkjenner. Gode oppvekstsvilkår, bedre folkehelse, 

fellesskapsfølelse, økt livskvalitet og bedre integrering er konkrete 

resultater av det frivillige arbeidet».  Dette finner vi i komiteens 

merknader til budsjett-innstillingen for 2019.  Den ble avlevert 4. 

desember.

 

Vellenes Fellesorganisasjon i frivillighetskøen foran Stortinget i høst. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

3.3.2 Kap. 315 Frivillighetsformål 

K o m i t e e n  mener at frivillig sektor utgjør 

grunnmuren i samfunnet, og at bidraget fra 

frivilligheten er uvurderlig. I 2017 deltok 63 

pst. av befolkningen over 16 år i frivillig 

arbeid. I tillegg til de store og målbare 

verdiene er sektoren med på å skape de 

mange gode lokalsamfunnene. 

Frivilligheten er viktig for å sikre alle de 

små fellesskapene. Deltagelse i frivillighet 
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er en viktig del av den enkeltes utvikling. 

Ønsket om å delta og gleden ved å få bidra 

er noe som kjennetegner oss mennesker. 

Frivilligheten blir ofte kalt limet i 

lokalsamfunnet, og det er noe k o m i t e e n  

anerkjenner. Gode oppvekstsvilkår, bedre 

folkehelse, fellesskapsfølelse, økt 

livskvalitet og bedre integrering er 

konkrete resultater av det frivillige 

arbeidet.  

 

K o m i t e e n  merker seg at målene som er 

lagt til grunn for bevilgningene er 

rammebetingelser for frivilligheten som 

bidrar til bred aktivitet og deltagelse. Det 

overordnede målet for idrettspolitikken er 

idrett og fysisk aktivitet for alle. 

K o m i t e e n  støtter dette. K o m i t e e n  

støtter også at regjeringen legger til grunn 

et godt styresett for frivillig sektor der man 

arbeider for å sikre åpenhet, likestilling og 

mangfold.  

 

K o m i t e e n  mener at det er 

enkeltmenneskene som er byggesteinene i 

et godt samfunn. Når vi jobber sammen og 

løfter i lag, skaper vi gode relasjoner og 

gode samfunn. Det er det frivilligheten 

bygger på. K o m i t e e n  understreker at 

frivilligheten ikke er et supplement til 

velferdsstaten. Den er velferdsstatens mor. 

Frivillige organisasjoner har i hundrevis av 

år satt viktige temaer på dagsordenen, løst 

konkrete oppgaver og gitt stemme til dem 

som ikke blir hørt. Frivilligheten henter sin 

kraft ut fra levd liv, fra sykdom, fattigdom 

og urettferdighet, og den gir livskraft, 

samfunnsengasjement og glede!  

 

K o m i t e e n  har merket seg at det er rundt 

8 000 vel og grendelag i Norge. Disse gjør 

en stor innsats for en positiv utvikling av 

lokalmiljøene over hele landet. Innsats for 

trivsel, medvirkning og ansvar er sentralt i 

dette arbeidet. K o m i t e e n  mener at 

velbevegelsens sentralledd, Vellenes 

Fellesorganisasjon, bør kunne søke om 

tilskudd på linje med andre viktige aktører 

innen frivilligheten.  
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Lokalt velforbund i din kommune? 

Et tettere 
samarbeid mellom 
kommunen og 
velforeningene  

 

En viktig oppgave for Vellenes Felles-

organisasjon er utviklingen av kommunalt 

samarbeid med velforeninger.  
 

Tekst: Annette Skogheim 
 

Formålet er en bedre innbyggerdialog om sakene som angår 
folk der de bor. Dette er positivt for alle, både kommune og 
velforeninger.  
 
– Vi folkevalgte har et ansvar for å peke på utfordringene, 
men de kloke svarene kommer i det grensesnittet mellom 
folkevalgte, innbyggere og næringsliv. Her spiller vellene en 
viktig rolle. Jeg har tro på et tettere samarbeid og 
samskaping mellom aktørene i samfunnet. 
 
(Ordfører i Bærum Hammer Krog 
Sitat hentet fra www.ks.no ) 
 
Det er flere måter å formalisere samarbeidet. En løsning er 
å starte en «paraply» for velforeningene i kommunen. Dette 
gjøres i dag i flere kommuner, og flere er medlem i vår 
storfamilie. Deriblant Tønsberg, Haugesund, Nesodden, 
Oslo, Asker og Bærum, og vi ser at det har ført til positive 
resultater.  
 
De lokale velforbundene og fellesrådene har opprettet 
avtale og rammevilkår med kommunen som redegjør for 
samarbeidsmønstre, og rutiner med hensikt å formalisere 
samarbeidet. Vi ser at dette gir lokalsamfunnet et sterkere 
talerør inn til politikerne og byråkratiet. Ideen følger 
Vellenes Fellesorganisasjons syn på at vi sammen er sterke 
og kan få mer gjennomføringskraft.  

 

Streiftog i 
Norge 
 

Nissefest i 
Vestbyda Vel 
Vestbygda Vel startet for 
noen år siden en tradisjon 
med å arrangere  nissefest 
før jul. Søndag kveld ble det 
satt en ekstra spiss på 
juleforberedelsene. Hanne 
Borø Sveen fortalte om 
gapahuken, og litt om 
velforeningen lengst vest i 
Søgne. 
(N247 - Nyheter fra Søgne 
og Songdalen) 

 
 

"Nissevekking" 
på Trælnes  

Lørdag arrangerte Trælnes 
Krets Vel sin tradisjonsrike 
"nissevekking" på Trælnes. 
Arrangementet er gjenn-
omført årlig siden 2005 og 
handler i korte trekk om at 
barn inviteres inn for å lete 
opp - og deretter vekke - 
selveste julenissen.         
Leder i Trælnes Krets Vel 
Reidun Sletten forteller at 
det lages egne ruter for 
barna og at søket starter i 
skumringstimen. Resultat 
etter søket er rimelig sikkert. 
- På Trælnes kommer nissen 
hvert år, vi finner han som 
regel et eller annet sted. 

http://www.ks.no/
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 Vellenes Fellesorganisasjon har gode erfaringer gjennom 
samtale med de forskjellige lokale velforbundene og den 
direkte kontakten vi har med kommunene.  

 
Kan du tenke deg å ta initiativet til en slik 
samarbeidsmodell?  
Ta kontakt med oss. Vi bidrar gjerne med å tilrettelegge for 
et møte, og fortelle mer om nytten av tettere samarbeid 
mellom kommunen og velforeninger, grendelag og andre 
lag som arbeider for gode oppvekst- og bomiljøer. Da vi ser 
nytten av og jobber aktivt mot opprettelsen av lokale 
Velforbund. 
 
Alt i alt ser det ut til at velforeningenes rolle når det gjelder 
innbyggermedvirkning oppfattes som viktig i kommunene. 
 
Her er oversikt over vedtekter i etablerte kommunale fellesutvalg 
som gir større medvirkning. 
 

   
 

VEDTEKTER VELFORENINGENES FELLESRÅD 
TØNSBERG  
 
§ 1  
Formål  
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg er en partipolitisk nøytral 
sammenslutning av velforeningene i Tønsberg Kommune og skal i 
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode 
oppvekstvilkår og bomiljø og bidra i utviklingen av kommunen.  
 
Velforeningene i Tønsberg representerer lokalsamfunnet i forhold 
til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver 
innen sitt distrikt, er gitt status som det primære 
samarbeidsorgan når det gjelder saker som berører det ytre miljø 
eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen.  

Streiftog i 
Norge 
 

Julekos i 
Risøyhamn 

 
Kaféen i Risøyhamn var 
stengt lørdag. Men Marit 
Kinn Arntsen og ildsjelene i 
bygdas velforening visste 
råd.  
Det er en populær tradisjon 
at bygdetunet i Risøyhamn 
åpnes for de kaffetørste 
første søndag i advent, i 
forbindelse med julegran-
tenninga. Så også i år. 
Nå er vi kommet til andre 
adventshelg, og jaggu var 
dørene åpne igjen. Inne var 
det lun og god stemning, 
med servering av kaffe, 
kaker og nystekte vafler. 
– Når vi har ordnet huset så 
fint, så må vi jo bruke det, 
smiler Marit Kinn Arntsen, i 
strålende humør som alltid. 
– Årsaken til at vi har åpnet 
huset er at Skomakerstua 
(kaféen i Risøyhamn) har 
stengt i dag. Folk må jo ha 
en plass å møtes i det 
nydelige været, legger hun 
til. Det var tidvis kul på 
veggene i det ærverdige 
bygget, helt i fjæresteinene. 
– Ja, det har vært mange 
innom. Det er godt at folk 
bruker huset, for vi har lagt 
ned utallige dugnadstimer 
og ikke få kroner for å stelle 
det i stand, sier Kinn 
Arntsen. 
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saker der hvor det ikke er etablert en velforening, kan Fellesrådet 
videreføre saken og om mulig bidra til å opprette en velforening i 
det berørte område.     
 
I saker av felles interesse for flere distrikter, kan Velforeningenes 
Fellesråd koordinere saksbehandlingen.  Fellesrådet skal være 
bindeledd mellom velforeningene og fungere som talerør ovenfor 
kommune, presse m.m. ved behov av saker som har felles 
interesse for velforeningene.  
 
I saker av prinsipiell betydning og generell karakter, skal 
Fellesrådet aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig 
avtaleverk mellom velforeningene og kommunen på alle områder 
som er av betydning og interesse for lokalbefolkningen.  
Fellesrådet kan etter vurdering og anmodning fra en eller flere 
velforeninger gi økonomisk og faglig støtte i lokale velsaker og 
bistå med å løse konflikter.  
 
I utgangspunktet er alle velforeninger i Tønsberg, medlemmer i 
Velforeningenes Fellesråd Tønsberg, men kan reservere seg mot å 
være medlem. Hvis mulig sendes alle dokumenter elektronisk til 
hver velforening. 
 
Fellesrådet tar initiativ til, samordner og gjennomfører tiltak til 
beste for velforeningene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet 
og styrets bestemmelser tilsier dette.  
   
§ 2  
Representasjon  
I Fellesrådets møter deltar fortrinnsvis lederne i de enkelte 
velforeninger. Andre representanter kan møte, men ikke flere 
enn en representant fra hver velforening har stemmerett på 
årsmøtet. (se forøvrig §7). 
 

 
 

VEDTEKTER BÆRUM VELFORBUND 
 

§ 1 
Formål 
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av 
velforeningene i Bærum og skal i sitt arbeid bidra til en balansert  

Streiftog i 
Norge 
 

Velforeningene 
sa nei 

 Naboene vant: «Verdens 
mest miljøvennlige 
sykehjem» stanset. 
Fylkesmannen mener Oslo 
kommunes miljøvennlige 
prestisjeprosjekt blir for 
stort og har for små 
grøntarealer. 
Det nye sykehjemmet på 
Tåsen i Oslo skal huse 135 
sykehjemsplasser og være så 
miljøvennlig at det lager mer 
energi enn det forbruker. 
Naboene protesterte 
– Også offentlige etater må 
følge lover og regler, sier 
styreleder i velforeningen 
for Oslo-områdene Berg, 
Nordberg, Sogn og Tåsen til 
NRK. Han påpeker samtidig: 
– Vi vil gjerne ha et 
sykehjem her, men man må 
gjøre det riktig og ikke bare 
la formålet overskygge det 
som er lov. 

 
Henning Iversen i Vel-
foreningen Berg Nordberg 
Sogn Tåsen Vel (BNST) har 
fått medhold fra fylkes-
mannen i at det nye 
Tåsenhjemmet bryter med 
reguleringsbestemmelsene. 
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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. 
 
§ 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 
forøvrig §7). 
 

VEDTEKTER FOR OSLO VELFORBUND  

§1 Formål 
Oslo Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av 
velforeninger i Oslo.  

Oslo Velforbund skal være bindeledd mellom velforeningene i 
spørsmål om saker av prinsipiell betydning og generell karakter.  

Oslo Velforbund tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til 
beste for velene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret 
bestemmer og ressursene tillater. 
 
§2 Medlemskap 
Hvert vel/beboerforening/frittstående borettslag o.l. i Oslo kan 
opptas som medlem. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Streiftog i 
Norge 
 
Ikkje mindre enn 
galskap 

 
Eva Grimstad, styreleiar i 
Kvamskogen vel, meiner dei 
føreslegne takstane er 
uheldige. For personbilar er 
minsteprisen føreslått auka 
frå 23,50 til 40,80 kroner, 
medan prisen utan rabatt er 
føreslått auka frå 47 til 51 
kroner. 
– Reknar du fire personar 
per hytte, er me om lag ni 
tusen personar på 
Kvamskogen, som gjerne 
køyrer ned i Norheimsund 
og handlar. Med ein auka 
bompengepris er det klart at 
det vert mindre freistande å 
reisa ned, så eg synest ein 
auke vil vera uheldig for 
forretningsstanden, seier ho. 
Ho seier at nokre av 
hytteeigarane har eit veldig 
positivt forhold til 
Norheimsund, og difor truleg 
vil tola litt meir bompengar. 
– Det er nok forskjellig, men 
eg trur det vil vera ei veldig 
negativ sak for fleirtalet. 
Kanskje vil det føra til at ein 
heller reiser andre vegen 
viss ein skal handla. 
(Hordaland Folkeblad) 
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VEDTEKTER NESODDEN VELFORBUND 
Vedtatt på årsmøtet den 8. mai 2013. 
 

§ 1. FORMÅL. 
Nesodden Velforbund er en partipolitisk nøytral samarbeids- og 
fellesorganisasjon for foreninger/sameier/lag på Nesodden og 
tilstøtende kommuner, som har interessefellesskap på Nesodden. 
 
§ 2. MEDLEMSKAP. 
Som medlemmer kan opptas foreninger/sameier/lag i § 1 nevnte 
område, såfremt disse har:  

A. Egne vedtekter 
B. Et ansvarlig styre 
C. Tilfredsstillende apparat til alene eller sammen med 

andre å ivareta sine spesielle interesser og samarbeide 
med Nesodden Velforbund. 

D. Områdekart eller spesifikasjon 
Søknader om medlemskap skal godkjennes av styret med 2/3 
flertall.  
Personer som har utmerket seg i velforbundets regi kan utnevnes 
som æresmedlemmer. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer 
etter forslag fra styret eller forening/sameie/lag. 
 

 

 
 
ASKER VELFORBUND 
 

Vedtekter for Asker Velforbund   
  

§ 1. Navn og formål  
Asker Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene i 
Asker kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles 
interesser og søke å utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø. Alle 
saker som fremmer formålet, kan tas opp. Velforbundet er 
partipolitisk uavhengig.   
  
§ 2. Medlemmer 
Som medlemmer kan opptas ethvert vel i Asker Kommune som 
har som formål å ivareta beboernes felles interesser og søke å 
utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø, når vellet godtar Asker 
Velforbunds vedtekter, betaler kontingent etter § 3 og sender 
Asker Velforbund sin årsmelding med revidert regnskap og oppgir 
medlemstall. Det enkelte vels vedtekter må til enhver tid ligge 
innenfor rammen av «standardvedtekter for vel». 
 

Streiftog i 
Norge 
 

Betyr mye at vi 
blir lagt merke til 

Pernille Leivestad tok imot 
ildsjelpris av Røa Vel-leder Anne 
Bjørnebye Vik lørdag. Foto: 
Fredrik Eckhoff 
 
«Med et sterkt ønske om å 
aktivisere folk, bringe folk 
sammen, utvikle kunnskap 
om naturen og hvordan 
denne kan utnyttes på en 
bærekraftig måte, har årets 
prisvinner lagt hele sin sjel 
og kapasitet i skape noe nytt 
i vårt distrikt.» 
Årets Røa-ildsjel er en pris 
som har vært delt ut i flere 
år, og det er Røa Vel, 
næringslivet på Røa og 
menigheten som står bak. 
«I kommuneplanene 
fremover ønsker politikerne 
at Oslo skal bli en mellom-
menneskelig varmere, 
inkluderende og grønnere 
by! Her på Røa er vi heldige 
å ha mange av disse 
kvalitetene. Likevel er det 
ikke slik at alle har en hage, 
ikke alle har funnet sin 
aktivitet eller føler seg 
inkludert i et større 
felleskap. Årets ildsjel har 
nettopp tatt fatt i dette! sa 
Bjørnebye Vik.   
 

 
 

https://akersposten.no/bilder/nyheter/nyhetbig/5523.jpg
https://akersposten.no/bilder/nyheter/nyhetbig/5523.jpg
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VELFORENINGENES FELLESUTVALG, 
HAUGESUND 
  

Vedtatt på konstituerende møte 2.2.1983, med senere endringer. 
Siste endringer foretatt av årsmøtet 28.3.2012 
 
1.0 NAVN 
1.1. Foreningens navn skal være VELFORENINGENES 
FELLESUTVALG, HAUGESUND. 
 
2.0 FORMÅL 
2.1. Velforeningenes Fellesutvalg, Haugesund, heretter kalt VFU, 
er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for byens 
velforeninger. VFU skal være tilsluttet et landsdekkende 
velforbund. 
 
2.2. VFU skal: 
2.2.1. bistå den enkelte velforening med råd og veiledning i den 
utstrekning velforeningene selv ønsker og VFU finner det naturlig. 
2.2.2. ivareta medlemsforeningenes interesser overfor 
kommunale og andre offentlige organer. 
2.2.3. være kontaktorgan mellom kommunen og velforeningene. 
 
3.0 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT  
 
3.1. Alle velforeninger i Haugesund som har egne vedtekter og 
gjennomfører demokratiske valg har anledning til å bli 
medlemmer i VFU. 
 
3.2. Kontingenten beregnes på grunnlag av antall husstander i 
den enkelte velforening og fastsettes for hvert år av årsmøtet. 
 
3.3. De tilsluttede medlemsforeninger er pliktige til å betale den 
kontingent som fastsettes etter punkt 3.2. Innbetaling foretas av 
den enkelte medlemsforening innen 15. april hvert år. 
 
 

Streiftog i 
Norge 
 

Beredskap og 
sikkerhet lever 
farlig i Bærum?  
Bærum Velforbund fikk flere 
henvendelser på telefon fra 
overraskede og sinte 
beboere da nett og telefon 
ble kuttet for 1/3-del av 
Bærums befolkning. 
Skyldes det som skjedde, 
manglende oversikt over 
egne kabler fra Telenor sin 
side? 
Kabelpåvisning er en 
regulær del av alle grave- og 
rivningsarbeider. Rutiner for 
dette er en viktig del av 
samfunnsberedskapen, og 
det er alvorlig når 
regelverket ikke er fulgt. 
Det er derfor avgjørende at 
en kommer til bunns i 
årsaks- og ansvars-
forholdene. 
Etter det vi har fått signaler 
om, tilhørte kabelen Canal 
Digital, som er oppkjøpt av 
Telenor. 
Dersom det viser seg at 
Telenor ikke har oversikt 
over hvilke kabler de har 
overtatt, er det mange som 
kan frykte uventede brudd i 
sine bredbåndssignaler. 
Dette går på sikkerhet og 
beredskap. (Budstikka) 
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Dette skal ikke i restavfallet 

Å jul med din søppel-
sortering. Vit hva som er 
farlig avfall! 
 
Av Ruth Våpenstad 

 

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige 
stoffer som kan skade mennesker, dyr og miljø. 
Det skal derfor ikke blandes med annet søppel. 
Sparepærer, for eksempel, inneholder kvikksølv. 
Din kommune skal fortelle hvor du skal levere 
farlig avfall.  
 
Kanskje har du en rød boks som blir hentet to ganger i året, 
og du leverer brukte lyspærer og elektrisk avfall i butikken 
du kjøpte det. Lever avfallet i original emballasje om mulig, 
eller bruk annen tett emballasje. Skriv på hva det inneholder 
om det er for eksempel white spirit i et syltetøyglass som er 
brukt til å rense pensler med. Tom emballasje merket med 
dødningehode skal også leveres som farlig avfall. 
 
Her er lista over det vanligste farlige husholdningsavfallet: 
 
• Batterier 

• Brannvarslingsapparat 

• Lyspærer og lysrør 

• Insektsmidler 

• Hårstylingsprodukter med faremerke 

• Neglelakkfjerner 

• Impregneringsprodukter 

• Stekeovnsrens 

• Skismøring med fluor og skirens 

• Startbatterier til bil og båt 

• Ioniske røykvarslere 

• Maling, lim, og lakk med faremerking 

• Elektroniske og elektriske produkter 

• Blinkesko 

• Leker som lager lys, lyd eller beveger seg (bruker batterier 
eller strøm) 

• Spaybokser 

• Klor og salmiakk 

• Tennvæske 

 
Andre huskeregler 
Medisiner utgått på dato 
skal leveres til apotek. 
Brukte sprøytespisser skal 
puttes i tom melke-
kartongboks og i 
restavfallet. Ribbefett skal 
ikke i avløpet, fordi det 
fryser og tetter rør, og blir 
til rottemat. Bruk isteden 
tørkepapir og kast fettet i 
restavfallet. Julepapir som 
er tynt og farget klarer 
ikke maskinene å 
resirkulere. Det skal i 
restavfallet. Om du da ikke 
bruker gammeldags 
gråpapir, det kan 
resirkuleres til papir.   
Er naboen bortreist? Da 
kan du lage spor i snøen 
og kaste ditt eget 
restavfall i naboens dunk, 
slik at eventuelle tyver 
tror at noen er hjemme. 
 
Hemmeligheten bak riktig 
søppelsortering er å ha en 
boks til hvert sitt bruk: 
Restavfall, plast, papir, 
glass og metall, 
matkompost, farlig avfall. 
(Ja, det blir mange bokser) 
Da slipper man nemlig å 
sortere, men legger i riktig 
boks med en gang! 
 
 
Les mer: www.sortere.no   
Og www.erdetfarlig.no  
 
 

 

http://www.sortere.no/
http://www.erdetfarlig.no/
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Frivillighet Norge: 

Speider fra Syria og 
Penelope Lea med priser 
på Frivillighetens dag 5. 
desember 
 

Det var stor bredde blant prisvinnerne på 
utdeling med Kronprinsparet, stortings-
presidenten og kulturministeren på FNs 
internasjonale frivillighetsdag.  
  
- Jeg er glad for at jeg kan hjelpe til og at jeg kanskje kan inspirere 
andre til å bli frivillig! Takk til Norge, sa Mohamad Nobel Omr 
Deeb da han fikk prisen Årets nykommer av frivillig.no. 
Prisen ble utdelt av H.K.H. Kronprins Haakon Magnus og 
Kronprinsesse Mette-Marit på Frivillighet Norges markering 
Frivillighetens dag. 
 

Penelope Lea fikk den nasjonale Frivillighetsprisen, som ble delt ut 
på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. 14-åringen er 
med det tidenes yngste vinner av Frivillighetsprisen (Foto: Erik 
Sennesvik) 
 

 

Kontakt med 
speidergruppe  
Mohamad flyktet fra 
borgerkrigen i Syria for snart 
fire år siden. Gjennom 
skolen fikk han etter hvert 
kontakt med speidergruppa, 
for han ville gjøre noe som 
hjalp ham å bli en del av det 
norske samfunnet. 
Prisen gis til en person som 
nylig har blitt frivillig, har 
gjort en god innsats og er en 
inspirasjon for andre. 
Høy aktivitet blant frivillige 
innvandrere 
– Mohamad gjør en 
fantastisk innsats som 
frivillig og er et godt 
eksempel på at 
innvandrerbefolkningen 
deltar med høyt 
engasjement om de får 
mulighet. Vi er glade for at 
nye innbyggere i Norges 
mange lokalsamfunn blir 
inkludert i den tradisjonelle 
frivilligheten, sier Frivillighet 
Norges generalsekretær 
Stian Slotterøy Johnsen. 
 

Penelope: Ungt 
engasjement hedret 
med Frivillighets-
prisen 
Den nasjonale Frivilighets-
prisen ble delt ut av 
kulturminister Trine Skei 
Grande til 14 år gamle 
Penelope Lea for hennes 
engasjement i barnas 
miljøvernorganisasjon 
Miljøagentene. Hun er 
dermed tidenes yngste 
vinner av Frivillighetsprisen. 
– Penelope er et forbilde for 
alle. Hun framhever de unge 
frivillige og minner oss om at 
de kan lyttes til i dag, sa 
kulturminister Trine Skei 
Grande under utdelingen. 
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Kommuneprisen til Karmøy 
Karmøy årets frivillighets-kommune. Årets frivillighetskommune 
nomineres av KS og Frivillighet Norge. Prisen går til en kommune 
eller fylkeskommune som har en frivillighetspolitikk som gir en 
positiv effekt for frivillige organisasjoner og for lokalsamfunnet. 
Kommunen har jobbet systematisk og målrettet med sin 
frivillighetspolitikk og legger til rette for godt samspill mellom 
politikk og frivillighet. Juryen legger vekt på at Karmøy "har 
nedlagt en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som 
rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens 
utfordringer, ressurser, samarbeids-relasjoner og utviklings-
muligheter." 
 
Prisutdelingen er en del av Frivillighetens dag, en årlig markering 
fra Frivillighet Norge 5. desember. Blant samarbeidspartnerne er 
Norsk Tipping, KS, frivillig.no, Microsoft og Extrastiftelsen. Årets 
markering fant sted på DOGA i Oslo. 
 

 
 

 
Telefon 94148897 

Øvre slottsgate 2 b – 0157 Oslo 
post@vellenesfellesorganisasjon.no 

www.velnett.no 
www.facebook.com 

 
Org nr 995 499 886 

 
 

Erik Sennesvik, leder        90967676 
Annette Skogheim, administrasjonsleder            94148897 
Irene Broholt, organisasjonssekretær                   92089055 
 

 

 

Streiftog i 
Norge 
 

Velforeningen 
med jul i 
Ferkingstad 
På Ferkingstad stod 
godsakene i kø i forbindelse 
med tenning av julegrana i 
skolegården søndag etter-
middag. Og noen ekstra søte 
«snømenn» fikk ben å gå på 
da de ble servert av  
Sandhåland og Kvilhaug vel-
foreninger som i år stod som 
arrangører. -Om ikke det var 
nok kom nissen på besøk til 
Ferkingstad, til stor glede for 
de aller minste. Etter å ha 
fylt på med kaker og snop 
bar det rundt på nissemarsj i 
bygda. 
(Øystein Merkesvik, Karmøynytt) 

 

 

– En ekte ildsjel 
Farestveit virkelig brenner 
for bydelen og er aktivt med 
på å gjøre den bedre. Derfor 
fikk han Bergen kommunes 
frivilligpris 5. desember.  
– Helge Farestveit er en ekte 
ildsjel som med all tydelig-
het viser hvor mye frivillig 
innsats og engasjement kan 
bety for et nærmiljø, sa 
byråd Julie Andersland da 
hun delte ut prisen. 
Farestveit er leder av Gamle 
Laksevåg Velforening. 
 

http://www.facebook.com/
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Foredrag styreseminar Hurdal hotell 2018: 
 

Velforeninger blir det 
flere av, men vet 
politikerne det? 
 
DANIEL ARNESEN, stipendiat ved 
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig arbeid 
 

Ruth Våpenstad/Erik Sennesvik 
 

Det er ingen tvil, velforeninger og grendelag lever i beste 
velgående.  Denne grasrotbevegelsen teller 8.000 lag og er 
økende. Men de er lite påaktet i norsk frivillighet. 
Spesielt for velbevegelsen er også at de i motsetning til andre, 
store rekrutterer nye medlemmer. 
 

Dette viser også andre undersøkelser som er gjort når det gjelder 
deltakelse i lokalt, frivillig arbeid.  
 

Arnesen stilte imidlertid et spørsmål når det gjelder politisk 
gjennomslag: Faller velarbeid mellom to stoler når det gjelder 
oppmerksomhet og økonomisk støtte? Undersøkelser som er 
gjort viser at velforeninger og grendelag har dårligere økonomi 
enn tidligere. 
 

DanielArnesen presenterte data fra undersøkelsen om lokal frivillighet. 
(Foto: Erik Sennesvik) 

 

Ingen ansatte 
Det er også den eneste, 
større frivillige bevegelsen 
som kan skilte ned null 
ansatte, bare frivillige! 
Norge ligger i verdens-
toppen når det gjelder 
medlemskap i frivillige 
organisasjoner. 
77 prosent av den norske 
befolkning har medlemskap i 
en eller flere frivillige 
organisasjoner. I 1983 var 
hver innbygger medlem i tre 
organisasjoner, i 2013 var 
dette sunket til 2,1 
medlemskap pr innbygger. 
 

Flere passive 
medlemmer 
Man har flere passive 
medlemmer, noe har skjedd. 
Fra et romantisk bilde av 
besteforeldre som stilte på 
dugnad til «Jeg stiller gjerne 
opp på konkrete tiltak, men 
orker sjelden delta i vanlig 
møtevirksomhet». Fra 
kollektiv dugnadsånd til 
selvrealisering og mindre 
lojalitet. 
 

Innsats der du bor 
I 2017 hadde 63 prosent av 
befolkningen utført frivillig 
arbeid. Ni prosent av 
befolkningen utførte arbeid 
for velforening eller 
borettslag. Målt i timer har 
velforeninger utført 3 
prosent av alt frivillig arbeid. 
 

Sivilsamfunn og 
frivillighet 
Vil du lese mer om disse 
temaene, så gå inn på 
nettsiden til Senter for 
forskning på sivilsamfunn 
og frivillig arbeid 
 
www.sivilsamfunn.no 

http://www.sivilsamfunn.no/
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Manglende 
momskompensasjon i 
regjeringens nye 
frivillighetsmelding 
Regjeringens løfte om opptrapping av 
momskompensasjonsordningen ligger an til å 
bli en nedtur. Frivillighet Norge estimerer at 
det vil mangle mellom 400 og 500 millioner 
kroner på å fullfinansiere ordningen i 2021  

Kulturminister Trine Skei Grande har lagt fram sin nye 
stortingsmelding om frivillighet. Meldingen, med tittelen 
"Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig", har mange gode 
tiltak for å sikre framtidens frivillighet. Likevel er de frivillige 
organisasjonenes viktigste krav om full og rettighetsfestet 
momskompensasjon ikke innfridd. I stedet lover regjeringen å øke 
rammen for momskompensasjonsordningen til 1,8 milliarder 
kroner innen 2021. 
Frivillighet Norge estimerer at dette vil dekke om lag 80 prosent 
av frivillighetens momsutgifter. 
- Opptrappingen kan bli en nedtur dersom organisasjonene ender 
opp med å betale 500 millioner kroner til statskassen som ikke 
blir kompensert, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian 
Slotterøy Johnsen. 
 

Søkte din forening i år? 

Medlemsundersøkelse om 
moms-ordningen 
Vellenes Fellesorganisasjon vil vite mer om 
medlemsforeningenes syn på moms-
kompensasjonsordningen.  Vi sender i disse dager 
ut en kort undersøkelse via Styre Web.  Vi 
oppfordrer alle til å svare. 
Vi vil vite om dere leverte søknad nå i 2018.  Var det vanskelig å 
forholde seg til informasjonen om søknadsprosessen? Hvorfor 
valgte dere ikke å delta?  Skal Vellenes Fellesorganisasjon bruke 
forenklet eller dokumentert modell. 
Viktig med svar 
Bruk litt tid på skjemaet når det mottar dette.  Styret vil behandle 
oppsummeringen i sitt januarmøte. 

 
 

Streiftog i 
Norge 
 

Nattero i Bergen 
Kommunen vil ha nattero i 
sentrum fra klokken 23 
I et nytt forslag til 
politivedtekter skjerpes 
kravene til nattero i tett-
bygde strøk og det foreslås 
forbud mot camping i 
offentlige parker. 
Blant representanter fra 
velforeningene i sentrum blir 
vedtektsendringen godt 
mottatt. 
– Tidvis opplever vi problem 
med nachspiel. Da blir det 
fort en diskusjon om hva 
slags regler som gjelder. I 
den sammenhengen er det 
veldig greit at en har et 
klokkeslett å forholde seg til, 
sier Tormod Carlsen, 
styreleder i Bergen byliv, en 
paraplyorganisasjon for 
rundt 20 velforeninger. 
(Bergens Tidende) 
 

Går i fakkeltog 
for beboerne på 
Hadsel sykehjem 
Velforeninga ved Hadsel 
sykehjem, oppfordrer folk til 
å møte opp utenfor rådhuset 
i Hadsel førstkommende 
torsdag. Da er det nemlig 
duket for fakkeltog, som går 
parallelt med kommune-
styrets budsjettforhandling. 
Intensjonen med fakkeltoget 
er å markere sterk motvilje 
mot at beboerne på Ekren 
skal flyttes før det blir 
bygget nytt sykehjem. 
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Hvem er ansvarlig 
for lånet i vellet? 
Mange har lurt på hvem som er ansvarlig for lån 
og annen gjeld dersom velforeningen får 
problemer med å betale.  Vellenes Felles- 
organisasjon har forelagt spørsmålet for juridisk 
rådgiver, Kluge Advokatfirma. 

Utgangspunktet er at banken må forholde seg til den/de/det som 
er innvilget et lån. Dersom banken har gitt et lån til en velforening 
som sådan, er det rettssubjektet velforeningen som er ansvarlig 
for lånet. For å kunne kreve tilbakebetaling av lånet fra andre enn 
velforeningen, er banken nødt til å ha et rettslig grunnlag.  
 
Det finnes ingen egen lovregulering av velforeningers anliggende, 
og en velforening faller utenfor regelverk som aksjeloven og 
selskapsloven. Det betyr at så lenge en velforening ikke driver 
virksomhet som faller inn under for eksempel selskapsloven 
(økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning 
og risiko), faller velforeningen utenfor det regelverket som 
oppstiller muligheter for ansvar. Banken vil derfor i utgangs-
punktet ikke ha grunnlag for å holde styremedlemmer eller andre 
medlemmer i en velforening ansvarlig dersom velforeningen 
misligholder et lån. Banken må i stedet forholde seg til den 
sikkerheten som er stilt for lånet. Dersom et styremedlem eller et 
annet medlem har stilt personlig sikkerhet, vil banken ha 
grunnlag for å holde vedkommende ansvarlig dersom 
velforeningen misligholder sine låneforpliktelser. Har banken 
nøyd seg med sikkerhet i eiendom, eksempelvis en lekeplass, må 
banken forholde seg til dette.  Som Holthe i Gjensidige skrev: 
«Godtar banken den sikkerhet som blir tilbyd, så må den forholde 
seg til denne». Derfor vil banker ofte være tilbakeholdne med å gi 
en velforening lån.  
Forutsetningen er som nevnt at det er velforeningen som har tatt 
opp lånet. Det er derfor viktig at velforeninger er påpasselig med 
at det er velforeningen som sådan som står som part i en 
låneavtale. Dersom partsforholdet ikke fremgår klart av avtalen, 
kan det bli en tvist om hvordan avtalen skal tolkes og hvem som 
er ansvarlig etter avtalen. 
Et annet forhold er at styremedlemmer i en velforening kan pådra 
seg et erstatningsansvar. Ledelsens alminnelige erstatningsansvar 
i foreninger er ulovfestet og må bygge på generelle 
erstatningsrettslige prinsipper. I likhet med ledelsens ansvar i et 
selskap, krever et slikt erstatningsansvar som hovedregel at 
styremedlemmene har handlet uaktsomt, samt at de øvrige, 
alminnelige erstatningsvilkårene om erstatningsmessig tap og 
adekvat årsakssammenheng, er oppfylt. Dersom banken lider et 

økonomisk tap som følge av 
velforeningens låneopptak, 
vil banken antakelig ønske å 
kreve sitt tap dekket av 
velforeningen som sådan. 
Forutsetningen er da at 
styret i kraft av legitimasjon 
har bundet velforeningen, 
og vi taler i tilfelle om et 
kontraktsansvar. Et mer 
fjerntliggende alternativ er 
at banken krever sitt tap 
dekket direkte av de som har 
handlet på vegne av 
velforeningen, og som 
gjennom sine handlinger har 
forårsaket tapet banken har 
lidt. I begge tilfelle er det en 
forutsetning at ledelsen av 
velforeningen har handlet 
uaktsomt og klanderverdig, 
og det skal meget spesielle 
situasjoner til før dette er 
noe annet enn en teoretisk 
mulighet.  
 
Konklusjonen er derfor at en 
bank i utgangspunktet ikke 
har anledning til å holde 
styret eller andre 
medlemmer ansvarlig for et 
lån som er gitt til 
velforeningen. Dette er 
imidlertid kun en hovedregel 
og et utgangspunkt. Det kan 
tenkes tilfeller hvor en 
velforening er organisert 
som et annet rettssubjekt 
enn en forening, og i 
realiteten utgjør for 
eksempel et veilag, 
tingrettslig sameie eller 
samvirkeforetak. Da kan 
spørsmålet om 
styremedlemmers eller 
andre medlemmers ansvar 
for låneforpliktelser stille seg 
annerledes.  
Særlig kan nevnes at hver 
sameier etter sameieloven 
vil være ansvarlig i henhold 
til sin sameiebrøk. 
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Returadresse: Vellenes Fellesorganisasjon, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

 

Meld fra om endringer 
Har det skjedd endringer i kontaktopplysninger for vellet? 
Husk å meld fra om endring i kontaktopplysninger, 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 
 

 
 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og kontakter 
en God Jul og takker for samarbeid i 2018 
 
 

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 

 
VELLENES 

FELLESORGANISASJON 

 

Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo 

Org.nr.: 995 499 886 

 

Organisasjonssekretær 

Irene Broholt, 920 89 055 

Administrasjonsleder 

Annette Skogheim 

94148897 
 

post@vellenesfellesorganisa

sjon.no 

www.velnett.no  

www.facebook.com 

Bankkonto: 9235 32 79140 
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