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Ny E18?
– en politisk kasteball
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Bærum Velforbund – Årsmøte 2020
Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
2) Valg av ordstyrer og referent
3) Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
4) Protokoll fra årsmøtet 2019
5) Styrets beretning 2019
6) Regnskap med revisjonsberetning 2019
7) Styrets årsbudsjett 2020 med fastsetting av kontingentsats
8) Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2020 - 2021
9) Forslag fra velforeningene
10)

Valg

• Innstilling fra valgkomiteen på:
• Leder for 2 år
• Styremedlemmer for 2 år
• Varamedlemmer til styret for 1 år
• Revisor for 1 år
• Innstilling fra styret
• Valgkomité med leder og 2 medlemmer for 1 år
Vedlegg:
• Vedtekter
• Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og Bærum kommune
• Saker som er tatt opp med Bærum kommune
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Sak 1
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Vedtekter inngår i dette dokumentet.
Forslag til vedtak:
Godkjennes

Sak 2
Valg av ordstyrer og referent
Forslag til vedtak:
Ordstyrer:

Frits Lemstad, leder Bærum Velforbund

Referent:

Kåre Lindemann, sekretær i styret Bærum Velforbund

Sak 3
Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
Det velges 2 representanter til å godkjenne og underskrive protokollen

Sak 4
Protokoll fra årsmøtet 2019
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 5
Styrets beretning for 2019
Innholdsfortegnelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styret
Møter/styreaktiviteter
Økonomi
Arbeid med prioriterte organisasjonssaker i 2019
Representasjon i organisasjoner og foreninger
Medlemskap i organisasjoner og foreninger
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7.
8.
9.
10.
11.

Annet organisasjonsarbeid
Samarbeidsavtalen med Bærum kommune - aktiviteter, møter, saker, oppfølging
De store vegprosjektene E16 og E18 - vi følger med
Saker velforeningene er opptatt av
Administrative saker

1. STYRET
Styret i Bærum Velforbund har siden årsmøtet den 26. mars 2019 hatt følgende sammensetning:
Funksjon

Navn

Leder

Frits Lemstad

Funksjonsår
2019

Tilknyttet vel
Jar Vel

Styremedlem/Nestleder Rune H. Bjerke

2019 – 2020

Lommedalens Vel

Styremedlem/Sekretær

Kåre Lindemann

2018 – 2019

Vestre Stabekk Vel

Styremedlem/Kasserer

Wenche Ryager

2018 – 2019

Haslum vel

Styremedlem

Sven Even Maamoen

2019 – 2020

Bærums Verk Vel

Styremedlem

Reidar Karlsen

2018 – 2019

Fornebulandet Vel

Styremedlem

Gunnar Johansen

2019 – 2020

Voll vel

1. varamedlem

Ove Tønnessen

2019 – 2019

Gjettum Vel

2. varamedlem

Rita Roarsen

2019 – 2019

Høvik Verk Vel

3. varamedlem

Marika Stojcevska

2019 – 2019

Avløs Vel

Revisor: Christian Rafn, Hagabråten Vel
Valgkomité:
Ola Raftevold, Voll Vel (leder)
Charles Jensen, Blommenholm Vel
Inger B. Steensland, Gjettum Vel

2. MØTER/STYREAKTIVITETER
Styret har i 2019 avholdt 9 styremøter der det er blitt behandlet 84 saker. Styret har avholdt ett
seminar over 2 dager på Leangkollen Hotell.
Det er registrert 101 formelle henvendelser til Bærum Velforbund med orienteringer og forespørsler.
Disse er loggført i egen postjournal.
Møter med den administrative ledelsen i Bærum kommune har vært gjennomført i samsvar med
avtalen, se pkt. 5.

Andre møter:
Medlemmer av styret har for øvrig vært representert/deltatt i:
•
•
•
•
•

Bærumskonferansen; «Bygge byer» - politikk for morgendagens byer
Møte Bærum kommune om el-sykkelordningen
Diverse prosjektmøter om el-sykkelordningen
Møte om Tjernsmyrområdet, del av lokalveinettet – mindre endringer av reguleringsplan for
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Møte mellom Venstre og Bærum Velforbund
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsmøte på Bekkestua bibliotek
Juryen for tildeling av Bærum kommunes klima og miljøpris for 2019
Landskonferanse og landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon
Årsmøte Bærum Trafikksikkerheteforening
Bærum kommunes frivillighetskonferanse 2019
Presterud Vel er 90 år
Presentasjon av miljøprisen for Budstikka
SmartBike Innbygger Rykkinn Vels årsmøte
SmartBike Innbygger Egne Hjem Vel årsmøte
SmartBike Innbygger Vestre Stabekk Vels årsmøte
Møte med Bærum kommune om innbygger medvirkning og samskaping
Møte Østerås skole. Innbygger medvirkning og samskaping
Møte Brukerforum for Bærum Bibliotek
Møte med formannskapet
Møter med administrasjonen i Bærum kommune
Møte med Ruter og administrasjonen i Bærum kommune
Informasjonsmøter om ny høyspenttrasé holdt av Statnett og NVE
Utdeling av Bærum kommunes klima og miljøpris
Bærum Rådhus- Formannskapssalen; presentasjon av «min side»
Møte med Fortidsminneforeneingen
Markering for samhold og nærhet, mot hat
Sandvika by fest
Åpent møte om kulturvern i Bærum
Møte med Statens vegvesen
Møte for kommunale velforbund i Vellenes Fellesorganisasjon
Forberedende møter med Bærum kommune om klimaklok kommune
Presentasjon av planene for den nye Lysakerbyen
Ekstraordinært årsmøte BNF

SmartBike Innbyggere et samarbeid med Bærum kommune og Scushi el-sykkel
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3. ØKONOMI
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 200 000,-, og
kontingentinntekter. Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2019 utgjorde kr 53 378. Fire vel
er registrert som inaktive. Ti vel har ikke betalt kontingent for 2019. Med renteinntekter og
merverdirefusjon er samlet disponibel inntekt før finans kr 263 544.
Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader. På kostnadssiden er det brukt
mindre enn budsjettert. Årsresultatet ble for 2019 et overskudd på kr 92 253, som overføres til
egenkapitalen.

4. ARBEID MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER I 2019
Årsmøtet 2019 ga sin tilslutning til styrets forslag til arbeidsprogram. Dette er fulgt opp med de
konkrete handlinger/tiltak som er gjengitt nedenfor.

4.1

Bærum – en god kommune å bo i:
•
•
•
•

•

4.2

Deltakelse i Bærumskonferansen; «Bygge byer» - politikk for morgendagens byer og
konferansen om framtidens kommune
Samarbeid med Bærum kommune og interesserte velforeninger om el-sykkelordningen
Møte med formannskapet hvor det ble tatt opp en rekke saker som velforeningene la frem
for politikerne og som omfattet trafikksikkerhetstiltak og tiltak for et bedre nærmiljø.
Møter med administrasjonen i Bærum kommune 2 ganger i året hvor spørsmål fra vellene
blir besvart av de respektive etatsjefer. Innholdet i disse spørsmålene spenner vidt og er blitt
en viktig kommunikasjonskanal for vellene til å få gjennomført tiltak i lokalmiljøene som
kommunen har ansvar for.
Samarbeid med andre frivillige organisasjoner som har klima- og naturvern som sitt
interesseområde. Dette skjer ved informasjonsutveksling og samarbeid i høringssaker.

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode kommunikasjonsløsninger
•

•

•
•

•

•

Samarbeidet med kommunen for å videreføre arbeidet med å gjøre Bærum til en klimaklok
kommune. Dette arbeidet innebærer primært å formidle informasjon og engasjere
velforeningene i å få innbyggerne til å opptre på en mest mulig klimavennlig måte i
hverdagen.
Løpende kontakt med Statens Vegvesen om status i framdriften for nye E18. Fortsatt arbeide
for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som foreligger og
tidsplanen som følger av disse planene.
Møte om Tjernsmyrområdet, del av lokalveinettet – mindre endringer av reguleringsplan for
E18 Lysaker – Ramstadsletta.
Møte med Statens vegvesen, som utøvende og ansvarlig for vedlikehold av fylkesveinettet,
hvor det blir tatt opp forhold på fylkesveier som fremstår som trafikkfarlige. Det er spesielt
manglende vedlikehold, fortau og manglende trygge overganger som velforeningene melder
inn.
Løpende fokus på Ruters kollektivtilbud til Bærums innbyggere og spesielt til muligheten for
å reise tidseffektivt innad i Bærum. Rutenett, frekvens og billettpriser må fremstå så gunstig
at å reise kollektivt utgjør et naturlig valg for flest mulig innbyggere.
Arbeidet gjennom flere kanaler for at takstsone 1 skal gjelde alle kollektivreiser i kommunen.
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4.3

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Sterkere medvirkning fra innbyggerne er igangsatt som et nasjonalt prosjekt. Bærum
Velforbund ble invitert av rådmannen til å delta i å lansere dette i kommunen. Bærum
Velforbund har prioritert dette arbeidet høyt og har innhentet mye informasjon fra andre
kommuner og presset på for å få implementert praktiske løsninger som innbyggerne merker.
Deltakelse i lokale arrangementer sammen med kommunen for å informere og etablere
lokale prosesser for sterkere innbyggermedvirkning.
Avgitt høringsuttalelser i viktige saker for innbyggerne i Bærum
Gjort vellenes synspunkter kjent i debattinnlegg i Budstikka
Arbeidet for bedre tilrettelegging for alle typer frivillige organisasjoner med hensyn til at
kommunen stiller egnede lokaler til rådighet for organisasjonene til gunstige betingelser.
Brukt samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen til å befeste gode relasjoner
og et godt samarbeid og på den måten sikrer velforeningene medvirkning og medinnflytelse
både i forhold til våre folkevalgte og overfor kommunens administrasjon.
Arbeidet for økt aktivitet i velforeningene ved å:
o styrke vår nettside og Facebookside med aktuelt innhold
o avholde medlemsmøter
o stimulere til høringsdeltakelse fra velforeningene i alle viktige saker
o gi målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker
o yte innsats i forhold til media i viktige saker
Styrke Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige saker for medlemsforeningene
ved å styrke kontakten mellom velforeningene og styret i Bærum Velforbund.
Deltatt i eksterne fora for å fremholde velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet og
synliggjøre deres eksistens som representant for lokalmiljøene.

Klimaklok kommune – Klimakloke nabolag – Miljøvennlige nabolag.
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Bærum Velforenings medlemsmøte, som var et åpent møte i samarbeide med Bærum kommune, var
godt besøkt, også av organisasjoner og enkeltpersoner uten direkte tilknytning til vellene. Topp
politikere fra de store partiene i Bærum var til stede. Etter innledning av ordfører og foredrag av
representant for kommunen og vår tidligere leder, Erik Sennesvik, som presenterte en ny brosjyre
som Vellenes Fellesorganisasjon har utarbeidet i samarbeid med Naturvernforbundet, fikk deltakerne
anledning til å gi uttrykk for sine tanker og ideer i gruppearbeider. Fokuset var hva vi som innbyggere
kan gjøre for å skape et miljøvennlig nabolag. Dette kan bli en inspirerende oppgave for alle
velforeninger som vil være med i tiden. Temaet kommer til å bli fulgt opp av Bærum Velforbund.

5. REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER
5.1

VELLENES FELLESORGANISASJON (VFO)

Bærum Velforbund er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon. 31 velforeninger i Bærum er
medlemmer av VFO. .Medlemstallet i VFO var 2.100 medlemsforeninger pr 1.2.2019.
Erik Sennesvik – Berger og Rykkinn Vel, har vært leder for organisasjonen i 2019.
Ola Raftevold – Voll Vel er medlem av styret i Vellenes Fellesorganisasjon
Wenche Ryager – Haslum Vel er leder av valgkomiteen.

6. MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER
6.1.

BÆRUM NATUR- OG FRILUFTSRÅD (BNF)

Bærum Velforbund, 6 velforeninger og 11 lokale natur- og friluftsforeninger er medlemmer.
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) er et frittstående samarbeids- og samordningsorgan for å ivareta
natur og friluftsliv i Bærum kommune. BNF er spesielt opptatt av hvordan Bærums blågrønne
områder, kystsonen, kulturminner og Marka blir ivaretatt.

6.2

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD (OOF)

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

6.3

ASKER OG BÆRUM TRAFIKKSIKKERHETSFORENING

Foreningen samler mange vel og FAU-er fra skolene. Årlig er det et møte der skoleveiene står i fokus.
Ellers er det gjerne vel eller andre som ber om fartsmålinger i veier der de mener det kjøres for fort
og hvor det er farlige trafikkforhold.

6.4

VENNER AV BÆRUM SYKEHUS

Bærum Velforbund er medlem i Venner av Bærum Sykehus. Foreningens fokus er å:
•
•
•
•
•

arbeide som interessegruppe for pasientene og være pådriver overfor myndighetene
aktivt initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasientene ved sykehuset og deres
pårørende
gi støtte til opplæringstiltak og i spesielle tilfelle trivselstiltak for ansatte ved sykehuset
i spesielle tilfeller bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
kommunisere med Vestre Viken HFs styre, ledelse og andre aktuelle parter om sykehusets
drift og tilbud, herunder også rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten

S i d e 8 | 36

•

ta initiativ til og bidra i prosjekter

7. ANNET ORGANISASJONSARBEID
7.1

MEDLEMSHENVENDELSER OG HENVENDELSER FRA EKSTERNE

Bærum Velforbund får mange henvendelser fra medlemsforeningene som besvares fortløpende.
Dette gjelder formelle spørsmål knyttet til velforeninger, løpende saker, reguleringssaker,
byggesaker, friområder og andre lokalspørsmål. Disse følges opp via telefon eller mail.
Bærum Velforbund videresender meldinger om kommunale planer, reguleringssaker og annen
informasjon til velforeninger i den grad dette ikke er sendt direkte til berørte velforeninger. Nettside
og Facebook brukes aktivt i informasjonsarbeidet.
I 2019 har vi fått innsendt 36 saker fra medlemsvellene. Flesteparten av disse har vært orienteringer
til Bærum Velforbund (31). 5 saker er direkte henvendelser til Bærum Velforbund med aktuelle
spørsmål om drift av vellene.

7.2

«DIGITALT BÆRUM VELFORBUND» - FACEBOOK

www.baerumvelforbund.no: Dette er den viktigste informasjonskanalen for mer omfattende
informasjon om organisasjonssaker. Bærum Velforbund benytter nå StyreWeb.
Kontaktinformasjon til vellene i Bærum er å finne på nettsiden.
www.facebook.com «Bærum Velforbund»
Facebook benyttes til korte meldinger og henvisning til nytt stoff på nettsiden. Besøkstallet er
fremdeles lavt.
E-postadresse: post@baerumvelforbund.no

7.3

MEDLEMSMØTER OG KURS I PERIODEN

Se punkt 4.

7.4

JUBILERENDE VELFORENINGER

Presterud Vel feiret sitt 90årsjubileeum den 13. mars 2019.

8. SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE
AKTIVITETER, MØTER, SAKER, OPPFØLGING
Styret har i 2019 fulgt opp samarbeidet med Bærum kommune. Det har vært holdt følgende møter:
•
•
•
•
•
•

2 møter mellom Bærum kommune og Bærum Velforbund
1 møte mellom formannskapet i Bærum kommune og medlemsvellene i Bærum Velforbund
Møte med Statens vegvesen
Møter med Bærum kommune rundt utlånsordning for el-sykler
Møte med Bærum kommune om innbyggermedvirkning og samskaping
Møter med Bærum kommune om «Klimaklok kommune»
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Bærum Velforbund møtte formannskapet den 24. april 2019.
I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over temaer og saker som er behandlet i møtene.

9. DE STORE VEGPROSJEKTENE E16 OG E18 - VI FØLGER MED
Disse store vegprosjektene har også i 2019 fått mye oppmerksomhet i media. Paradoksalt nok er det
E18 som er den klare vinner - ikke fordi det har skjedd mye men paradoksalt nok fordi det har skjedd
lite i motsetning til E16-prosjektet hvor mye positivt har skjedd i 2019.
E18 prosjektet er havnet i et politisk spill, hvor utfallet ikke er lett å spå. Det er et spill hvor hensynet
til dem som blir sterkest berørt har minst påvirkning på utfallet. De som i framtiden skal skrive
historien om E18 vil nok få store utfordringer med å forklare de logiske linjer i det som skjer.
Vi skal ikke forskuttere noe, men kort informere om hva Bærum Velforbund har gjort i forhold til
dette prosjektet i 2019. Prosjektet ble stoppet av samferdselsministeren på grunn av at Statens
Vegvesen hadde brukt mer penger enn de skulle til å innløse eiendommer. Stansen førte til full
nedbemanning av prosjektorganisasjonen og planleggingen av de praktiske løsninger for å løse
trafikkavviklingen samtidig med byggingen av veien ble satt på vent. Vi har hatt en god dialog med
Statens Vegvesen for å bli løpende oppdatert om situasjonen. I løpet av året skjedde det ikke noe
som ikke ble kjent gjennom media. Derfor ble det ikke aktuelt å sette E18 på dagsorden i
medlemsmøter, slik vi har gjort det i tidligere år. I korthet kan man sammenfatte vår innsats til at vi
har fulgt med men kun som observatører.
E16 derimot er det mye å glede seg over. Dette prosjektet har ikke vært utsatt for et tilsvarende
politisk spill og derfor kan man se store praktiske resultater. Nye tuneller under Hamang er åpnet og
dermed åpner det for utviklingen av Sandvika. Skui- og Brenna- tunellene, som ble bygd for ca 10 år
siden blir nå gjenåpnet etter lang tids stenging i forbindelse med oppgradering i henhold til nye
sikkerhetsforskrifter. Dermed vil E16 være en firefelts veg mellom Sandvika og Bjørum. Strekningen
videre til Skaret er under planlegging, men nå ser vi spor av politisk uenighet om begrensede midler.
Skal Ringeriksbanen prioriteres foran videre utbygging av E16?
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Det er ingen tvil om at vi trenger å forbedre infrastrukturen og veiene for å dekke behovet for den
sterke boligutbyggingen – her et lite utsnitt fra de omfattende byggearbeider på Bekkestua.

10. SAKER VELFORENINGENE ER OPPTATT AV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informasjon om endringer i vellenes kontaktinformasjon som leder, adresser o.l.,
Spørsmål om kontingentinnbetaling og praksis for kontingentstørrelse i velforeningene
Velforeningenes status i forhold til frivillighetsregisteret
Kollektive forsikringsordninger for vellets arbeid
Forespørsler ang. ordning for innsamling av hageavfall
Ny ordning for husholdningsavfall
Friarealer og ansvar for rydding
Turstier og forbindelsesveier
Møteplasser og møtelokaler for frivilligheten
Veiledning mva-kompensasjon
Vedtektspørsmål og formelle organisasjonsspørsmål
Utforming av klage/uttalelser til reguleringssaker
Rydding av kommunale områder
Rekruttering til styrer
Velgrenser og nye boligområder i vellene

Ny 420 kv høyspentforbindelse mellom Hamang - Smestad
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Av alle saker som velforeningene er opptatt av ble dette en hovedsak for svært mange velforeninger
og særlig de som ble direkte berørt. Statnetts konsesjonssøknad om å erstatte nåværende
høyspentledning med nye master på 38 meter skapte et enormt engasjement. Mange velforeninger
samarbeidet om å gi felles høringsuttalelser med krav om å legge å legge forbindelsen som kabel i
grøft eller tunnel. Bærum Velforbund konkluderte tilsvarende i sin høringsuttalelse. Våre synspunkter
ble også gjort kjent gjennom et innlegg i Budstikka. Denne enstemmige røst fra alle velforeninger og
enkeltpersoner fikk ytterligere drahjelp ved at både politikerne i Bærum og Oslo gikk inn for
nedgravd løsning. Det kommer til å bli svært vanskelig å velge luftledning etter denne høringsrunden

11. ADMINISTRATIVE SAKER
11.1. OPPLYSNINGER OM VELFORENINGENE
I 2019 er det registrert 50 lokale velforeninger i Bærum som er medlem av Bærum Velforbund. De
representerer 16 741 husstander. Da innrapportering fra vellene er mangelfull er det antatt at det
reelle antall husstander er vesentlig høyere.
33 av medlemsvellene i Bærum Velforbund er også medlem i Vellenes Fellesorganisasjon.

Vellets navn

Registrerte
husstander
2019

BÆRUM VELFORBUND

Medlem
av VFO
x

Avløs Vel

537

x

Bekkestua Vel

128

x

1 068

x

419

x

Berger og Rykkinn Vel
Blommenholm Vel
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Vellets navn
Bærums Verk Vel
Egne Hjem vel (tidl. Ø. Stabekk)

Registrerte
husstander
2019
1 469

Medlem
av VFO
x

220

x

1 569

x

Eikeli Vel (inaktivt)
Eiksmarka Vel
Ekeberg Vel

–

Engerjordet Sameie og Vel

124

Fagerstrand Vel

285

x

Fornebo Vel

158

x

1 937

x

577

x

1 289

x

Hagabråten Vel

207

x

Haslum Vel

168

x

Fornebulandet Vel
Furubakken Vel
Gjettum Vel
Gommerud Vel (inaktivt)

Holtekilen Vel

–

Hosle Vel

425

x

Høvik Vel

382

x

Høvik Verk Vel

809

x

Jar Vel

580

x

Jongsåsen Vel

593

x

Kolsås Vel

609

x

Krokvollen Vel

–

x

Langodden Vel

–

x

Lommedalens Vel

202

Lysaker Vel

124

Løkeberg Vel

–

Løkkeåsen Vel (Inaktivt)

–

Malurtåsen Vel

233

x

Nadderud & Vestre Grav Vel

190

x

Nadderudåsen Vel

217

Nedre Ramstad Vel

40

Presterud Vel

41

Ringstabekk Vel

–

x

Sandvika Vel

1 411

Skogfaret Vel

–

Skui Vel

–

x

530

x

Snarøen vel
Solvik og Omegn Vel

x

–
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Vellets navn
Tanum Vel

Registrerte
husstander
2019
103

Medlem
av VFO
x

Vestre Løkeberg Vel

95

x

Vestre Stabekk Vel

543

x

Voll Vel

597

x

Østerås Vel (inaktivt)

–

Østre Grav Vel

–

Østre Stabekk Vel

–

Øvre Slependen Vel

71

x

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

11.2. INAKTIVE VEL
Dette er vel som ikke har et fungerende styre, og som derfor heller ikke mottar/følger opp
informasjon fra Bærum Velforbund eller kommunen. Følgende tidligere velforeninger i denne
kategorien er:
•
•
•
•

Østerås Vel, der vi nå ser at det arbeides for å få vellet opp å gå igjen
Løkkeåsen Vel,
Gommerud Vel og
Eikeli Vel.

11.3. PRESSEDEKNING OG PRESSEINFORMASJON
Bærum Velforbund har hatt pressedekning om følgende:
•
•

Innspill om en klimaklok kommune
Innspill om planlagt 420kV høyspentforbindelse Hamang-Bærum-Smestad

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 2019
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Sak 6
Regnskap med revisjonsberetning 2019
1. Årsregnskap med revisjonsberetning 2019
Saken består av sammendrag, forenklet regnskapsoppstilling, årsberetning, noter og årsregnskap
samt revisors beretning.
Nedenfor er det satt opp et sammendrag av regnskap og budsjett for 2019.

Hovedpost

Budsjett Regnskap
2019
2019

Inntekter
Kontingenter fra velforeninger

50 000

53 380

Tilskudd fra Bærum kommune

200 000

200 000

3 300

10 164

253 300

263 544

Honorar leder

10 000

10 000

Honorar sekretær

10 000

10 000

Honorar kasserer

8 000

8 000

Honorar styremedlemmer

42 000

38 000

Kontorhold, leder

10 500

9 244

Kontorhold, sekretær

10 500

10 500

Kontorhold, kasserer

4 500

4 500

Kontorhold, rekvisita

5 000

943

KM godtgjørelse-reiseutlegg

5 000

210

40 000

38 228

Årsmøte

7 500

9 730

Leie lokaler

4 000

Medlemsmøter

5 050

2 934

Revisjonshonorar

7 000

6 500

Drift velforbund IKT nettside

4 000

3 816

Porto Postboksleie

1 200

1 185

MVA refusjon 2019

Sum inntekter
Utgifter

Styremøter - styreseminar

Kontingent andre foreninger
Kontingent Vellenes Fellesorganisasjon
Representasjon
Til disposisjon

Sum utgifter
Driftsresultat
Finansielle poster
Renter bank

Årsresultat resultat

1 850
17 100

14 175

1 000

5 925

64 000

256 350

175 739

-3 050

87 805

3 050

4 448

0

92 253

S i d e 15 | 36

Balanseregnskap

Hovedpost

Balanse
2018

Balanse
2019

Kommentarer

Eiendeler
Kundefordringer

0

0

763 194

837 528

Saldo i bank

763 194

837 528

SUM Aktiva

Årsresultat

59 806

92 253

Egenkapital

607 065

691 871

SUM Egenkapital

666 871

784 124

VFO mellomværende

16 204

735

Studieforbundet

52 259

52 259

Påløpte kostnader

27 860

1 880

Sum kortsiktig gjeld

96 323

53 404

763 194

837 528

Bankinnskudd

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
25 000 tilført EK

Kortsiktig gjeld

Sum EK og Gjeld

Fakturaer vedr 2019

Sum Passiva
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2. Årsmelding for Bærum Velforbund for 2019 avgitt i h.t.
Regnskapsloven
2.1

Virksomhetens art

Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum. Den skal i
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode 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. Forbundet skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig
avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder av betydning og interesse for
lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra ett eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i
lokale velsaker og bistå med å løse konflikter.
Forbundet tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for vellene i den utstrekning
vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

2.2

Fortsatt drift

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

2.3

Arbeidsmiljø og likestilling

Bærum Velforbund har ingen tilsatte.

2.4

Ytre miljø

Bærum Velforbund utfører ikke aktiviteter som kan innebære miljøskade. Organisasjonens
virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.
Organisasjonen bruker i utstrakt grad elektronisk kommunikasjon.

2.5

Redegjørelse for årsregnskapet

Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 200 000,-, og kontingentinntekter. Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2019 utgjorde kr 53 380,-. Fire vel er
registrert som inaktive. Ti vel har ikke betalt kontingent for 2019. Dessuten kommer renteinntekter
og merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 92 253.
Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader. På kostnadssiden er det brukt
mindre enn budsjettert. Årsresultatet ble for 2019 et overskudd på kr 92 253,- som overføres til
egenkapitalen.

2.6

Styret

Godtgjøringer ut over utgiftsdekning har vært:
Styreleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varemedlemmer:

10 000 kr
10 000 kr
8 000 kr
6 000 kr
4 000 kr

Styret består av 7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn.
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Styret har 3 varamedlemmer, 2 kvinner og 1 mann.

2.7

Redegjørelse for organisasjonens utsikter

Bærum Velforbund har et stabilt medlemsantall og god oppslutning. Aktivitetsnivået er godt.
Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at forutsetningene for Bærum Velforbund vil endre seg
vesentlig.
Styret mener at informasjonen gitt i denne årsberetning, gir et riktig bilde av utviklingen og resultatet
i Bærum Velforbund i perioden.
Sandvika, 31. desember 2019/5. februar 2020
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for Bærum Velforbund 2019

8.

Revisjonsberetning for Bærum Velforbund, 2019

Jeg har revidert resultat og balanse for Bærum Velforbund for regnskapsåret 2019.
Årsresultat (overskudd) etter finansinntekter var kr 92 252,75 for perioden 1. januar til 31. desember
2019.
Bankinnskudd den 1. januar 2019 var til sammen kr 763 194,13 inkl. plasseringskonto, bankinnskudd
for skattetrekk og bankinnskudd i Bærum Studieforbund. Saldo på samme konti den 31. desember
2019 var kr. 837 528,12, en økning på kr 74 333,99.
Jeg har kontrollert at:
•
•
•

Regnskapssaldoene 1. januar og 31. desember 2019 stemmer med kontoutskrifter fra
banken.
Alle utbetalinger vedrører Velforbunds aktiviteter, og at disse er riktig reflektert og attestert i
regnskapet.
Alle innbetalinger vedrører Bærum Velforbunds aktiviteter.

Etter min mening gir regnskapet et riktig uttrykk for Bærum Velforbunds resultat for regnskapsåret
og for den økonomiske stilling 31.12.2019.
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Sak 7
Styrets årsbudsjett 2020 med fastsetting av kontingentsats
1. Kontingent til Bærum Velforbund 2020
I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2020:
Kr 3,- pr medlem i velforeningen (uendret). Det foreslås at det ikke betales kontingent for de første
20 medlemmene.
Forslag til vedtak:
Kontingenten skal være uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. De 20 første medlemmer
inngår ikke i kontingentgrunnlaget.

2. Årsbudsjett for 2020 for Bærum Velforbund
Styret legger fram forslag til budsjett for Bærum Velforbund basert på:
•

Økt innsats for velforeningene og Bærum Velforbund

Kontingenten foreslås uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. Det foreslås at de 20 første
medlemmer ikke inngår i kontingentgrunnlaget. Sameier betaler en kontingent på 1 kr pr boehet.

Budsjettforslag 2020:
Kostnader er justert i henhold til forbruket i 2019. I budsjettet er inntektene og utgifter balansert.
Budsjettet setter av kr 42 500,- til styrets disposisjon. Dette er tiltak i samsvar med tiltaksplanen.
Styret legger opp aktiviteten for 2020 som redegjort for i kommentarene under.

Hovedpost

Budsjett Regnskap Budsjett
2019
2019
2020

Inntekter
Kontingenter fra velforeninger

50 000

53 380

Tilskudd fra Bærum kommune

200 000

200 000

MVA refusjon

3 300

10 164

Sum inntekter

253 300

50 000
200 000
8 000

263 544 258 000

Utgifter
Honorar leder

10 000

10 000

Honorar sekretær

10 000

10 000

Honorar kasserer

8 000

8 000

Honorar styremedlemmer

42 000

38 000

Kontorhold, leder

10 500

9 244

Kontorhold, sekretær

10 500

10 500

Kontorhold, kasserer

4 500

4 500

Kontorhold, rekvisita

5 000

943

KM godtgjørelse-reiseutlegg

5 000

210

10 000
10 000
8 000
42 000
10 500
10 500
5 000
5 000
5 000
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Hovedpost

Budsjett Regnskap Budsjett
2019
2019
2020

64 000

45 000
12 000
5 000
4 000
10 000
7 000
10 000
1 500
2 000
14 000
3 000
42 500

Sum utgifter

256 350

175 739 262 000

Driftsresultat

-3 050

87 805

-4 000

3 050

4 448

4 000

0

92 253

0

Styremøter - styreseminar

40 000

38 228

7 500

9 730

Årsmøte
Ekstern deltagelse
Leie lokaler

4 000

Medlemsmøter

5 050

2 934

Revisjonshonorar

7 000

6 500

Drift velforbund IKT nettside

4 000

3 816

Porto Postboksleie

1 200

1 185

Kontingent andre foreninger
Kontingent Vellenes Fellesorganisasjon

1 850
17 100

14 175

1 000

5 925

Representasjon
Til disposisjon

Finansielle poster
Renter bank

Årsresultat resultat

Styret foreslår følgende spesifikke tiltak i 2020:
Tiltak

Ønsket virkning

Aktivitet - Kostnad

Medlemsmøter

Økt aktivitet og høyere
kompetanse i velarbeidet

Planlegging av innhold og
oppfølging. Budsjettert.

Utredningskompetanse

Styrket faglige uttalelser og
medvirkning

Avsetning til styrets disposisjon

Arbeide for møteplasser for
frivilligheten i alle områder av
kommunen

Tilgang på egnede møteplasser
for frivilligheten

Avsetning til styrets disposisjon

Tilskudd VFO-kontingent,
forsikringsandel kr 500,-

Sikrer at velstyrene har
forsikret sine aktiviteter.
Tryggere service. Bedre
solidaritet og styrke for
velforeningene.

Reduksjon i kontingent til VFO.
Betales av Bærum Velforbund.
Kostnad kr 12 000,-.
Budsjettert.

Pott til særskilte tiltak i
velforeningene

Økt aktivitet i velforeningene,
revitalisere «sovende» vel.

Avsetning til styrets disposisjon

Styrke kompetansen til styrene
i medlemsvellene

Sette styrene i bedre stand til å
benytte og håndtere
tilgjengelige medieverktøy

Orientere om muligheten i
StyreWeb/Facebook mm.
Avsetning til styrets disposisjon

Innbyggermedvirkning og
samskaping

Profilere vellene som
samfunnsengasjerte foreninger
som følger opp innbyggernes
interesser.

Avsetning til styrets disposisjon
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Tiltak

Ønsket virkning

Aktivitet - Kostnad

Proaktiv holdning overfor
kommunale utviklingsprosjekt

Bevisstgjøre vellene til å
engasjere seg i kommunale
utviklingsprosjekter på et tidlig
stadium, dvs. før de legges
frem for politisk behandling.

Avsetning til styrets disposisjon

Klimaklok kommune i
nærmiljøet

Vise vellenes vilje og
engasjement i klimakloke valg

Avsetning til styrets disposisjon

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett 2020 for Bærum Velforbund vedtas.

Sak 8
Bærum Velforbunds arbeidsprogram for perioden 2020 - 2021
Vedtektene og årsmøtets vedtak til arbeidsprogram vil være rammen for styrets arbeid i det
kommende driftsåret.
Kommunen er den viktigste tjenesteleverandør for innbyggerne og som følge av dette, vil den være
en viktig premissgiver og samarbeidspartner for velforeningene. Derfor må Bærum Velforbunds
arbeidsprogram dekke de kommunale tjenesteområder hvor velforeningenes interesser kan bli
berørt. Siden det ikke er gitt på forhånd å forutsi hva som kan oppstå av konkrete saker må
arbeidsprogrammet gis en generell utforming. Styret vil følge med hva som skjer på de forskjellige
områder, men fokusere på saksområder som velforeningene er opptatt av og prioritere saker som
ansees som særlig viktige i perioden.

8.1

Overordnete oppgaver og mål

Vedtektenes § 1 - Formål
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra
til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av kommunen.
Forbundet skal være bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell
betydning og generell karakter og skal aktivt arbeide for at det foreligger et hensiktsmessig
avtaleverk mellom vellene og kommunen på alle områder som er av betydning og interesse for
lokalbefolkningen. Forbundet kan på anmodning fra et eller flere vel gi økonomisk og faglig støtte i
lokale 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.

8.2

Bærum – en god kommune å leve i:

1. Oppfølging av kommunens planlegging og medvirke til at utviklingen er i samsvar med
velforeningenes syn og Bærum Velforbunds overordnete mål.
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2. Arbeide for å ivareta natur- og miljøhensyn i forbundets virkeområde. Bidra til sikring av små
friluftsområder, kystlinje, vassdrag og elvemiljøer i Bærum som viktig for friluftsliv i nærmiljøet
og for folkehelse generelt.
3. Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder får
høyere prioritet.
4. Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på:
4.1. gode oppvekstsvilkår for barn og unge
4.2. trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter
4.3. at knutepunktsutvikling og fortetting gjennomføres med god tilpasning til eksisterende
bomiljøer og ut fra en helhetlig plan for området
4.4. kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon
4.5. sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi
mulighet for et aktivt friluftsliv der folk bor.
5. Hjelpe velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, lokalmiljøtiltak
og frivillighetstiltak generelt.
6. Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og for
deltakelse i velforeningenes arbeid.
7. Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud for alle aldersgrupper.

8.3

Bærum – en klimaklok kommune

Bærum Velforbund vil være en aktiv bidragsyter til at Bærum kommune når målene som er skissert i
Parisavtalen.
Forvaltning av natur, miljø og ressurser må styrkes og kommunens innbyggere må bidra.
En bærekraft utvikling må ha framtidige generasjoner som perspektiv. Bærum Velforbund vil bidra
med tilrettelegging og informasjon overfor medlemsforeningene og bidra til redusert «fotavtrykk»
for nærmiljøene.
Bærum Velforbund og velforeningene bidrar til en god utvikling ved å legge til grunn «Bærum
Velforbund – Råd for en klimaklok kommune». Disse er vedlagt arbeidsprogrammet

8.4

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode kommunikasjonsløsninger

1. Arbeide for at kollektivtilbudet i Bærum støtter målet om en klimaklok kommune og utgjør et
naturlig valg for flest mulig innbyggere.
2. Arbeide for at takstsone 1 skal gjelde alle kollektivreiser i kommunen
3. Arbeide for bedre tilrettelegging og trafikksikre løsninger for sykkel og gange i kommunen
4. Arbeide for miljøriktige løsninger som også tilpasses bevegelseshemmede og eldre
5. Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som
foreligger og tidsplanen som følger av disse planene.

8.5

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning

1. Bruke samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen slik at denne legges til grunn på
de avtalte områdene og på den måten sikrer velforeningene medvirkning og medinnflytelse både
i forhold til våre folkevalgte og overfor kommunens administrasjon.
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2. Bidra til økt aktivitet i velforeningene gjennom samarbeidsavtalen med Bærum kommune og et
velfungerende Bærum Velforbund. Arrangere medlemsmøter om aktuelle saker og for å styrke
velforeningenes kompetanse i et aktivt samarbeid med kommunen og andre forvaltningsnivåer.
Det er viktig å:
2.1. stimulere til høringsdeltakelse fra velforeningene i alle viktige saker
2.2. gi målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker
2.3. yte innsats i forhold til media i viktige saker
2.4. arbeide for at nye samarbeidsformer og samskaping skjer på en måte som styrker
velarbeidet og velforeningene som demokratisk struktur i kommunen
2.5. utarbeide gode styringsdokumenter til behandling på årsmøtet
3. Styrke Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige saker for medlemsforeningene. Styrke
kontakten mellom velforeningene og styret i Bærum Velforbund. Legge til rette for en godt
fungerende sekretariatsfunksjon. Dette omfatter blant annet:
3.1. å gjøre det enkelt å ta kontakt med Bærum Velforbund
3.2. målrettet bruk av sosiale medier og digital informasjon
3.3. å delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet
3.4. å bruke ekstern kompetanse for å få bedre gjennomslag for velforeningenes synspunkter
3.5. samarbeid med andre foreninger og organisasjoner der lokalmiljøsaker er tema
Forslag til vedtak:
Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i Bærum Velforbund 2020

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

Sak 10
Valg
Valgkomiteen fremmer innstilling på:
•
•
•
•

Leder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
Varamedlemmer for 1 år
Revisor

Valgkomiteens forslag ettersendes.
Styret fremmer innstilling på
•

Valgkomité

Styret foreslår gjenvalg av valgkomiteen:
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•
•
•

Inger B. Steensland, Gjettum Vel
Ola Raftevold, Voll Vel
Charles Jensen, Blommenholm Vel

Valgkomiteen konstituerer seg selv

Nåværende styre:
Styret i Bærum Velforbund i perioden 2019 – 2020
Periode
2019-2020

Funksjon

Navn

Tilknyttet vel

Leder

Frits Lemstad

Jar Vel

Nestleder

Rune Bjerke

Lommedalen Vel

Styremedlem/Sekretær

Kåre Lindemann

Vestre Stebekk Vel

Styremedlem/Kasserer

Wenche Ryager

Haslum Vel

Styremedlem

Reidar Karlsen

Fornebulandet Vel

Styremedlem

Gunnar Johansen

Voll Vel

Styremedlem

Sven Even Maamoen

Bærums Verk Vel

Varamedlem

Ove Tønnessen

Gjettum Vel

Varamedlem

Rita Roarsen

Høvik Verk Vel

Varamedlem

Marika Stojcevska

Avløs Vel
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Vedlegg
Vedlegg 1
V E D T E K T E R for Bærum Velforbund
Vedtatt på årsmøtet 22. mai 1986-Endret 23. mai 89, 25. mai 92, 19. Mai 99, 30. mai 2000,20. mai
2002, 23. mars 2004, 17. mars 2009, 15. mars 2016, 7. mars 2017 og 6. mars 2018.

§ 1 Formål
Bærum Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeningene i Bærum og skal i
sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode 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).

§ 3 Forbundets ledelse
Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges inntil 3
varamedlemmer i prioritert rekkefølge med møte- og talerett.
Medlemmene i styret bør være fordelt mest mulig likt på begge kjønn og i størst mulig grad
representere ulike deler av Bærum.
Medlemmer til Bærum Velforbunds styre velges blant personer som har eller har hatt verv som
styremedlemmer i velforeningene i Bærum. Lederen og styremedlemmer velges for 2 år, slik at
tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig
når minst 5 medlemmer er til stede.
Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styret konstitueres og velger selv lederens stedfortreder, sekretær og kasserer. Styret oppnevner
representanter i faste styrer og råd. Hvert år velges en Valgkomité bestående av leder og to
medlemmer.

§ 4 Årsmøte
Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til
årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel. Årsmøtedokumenter og innkalling sendes elektronisk.
Årsmøtedokumenter og vedtekter skal være tilgjengelig i papirutgave under årsmøtet.
Forhåndsvarsling av dato for ordinært årsmøte gjøres innen 20. januar.
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Følgende saker skal behandles på årsmøtet, jfr. også § 5:
1. Konstituering
2. Styrets melding for perioden og regnskap for siste regnskapsår
3. Fastsetting av kontingent
4. Budsjett for kommende periode
5. Styrets forslag til arbeidsprogram
6. Innkomne saker fra velforeningene
7. Valg av styre og styrets leder
8. Valg av revisor
9. Valg av valgkomité
Regnskapsåret følger kalenderåret. Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert
regnskap. Revisjonsberetning kan ettersendes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret i hende innen 25. januar. Forbundets vedtekter skal være tilgjengelige på årsmøtet.
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst fem velforeninger i Bærum
forlanger det med utførlig begrunnelse. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og
må angi de saker som ønskes behandlet.
Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - lovendringer unntatt fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, dog ikke ved valg.
Årsmøtet og valg av valgkomité ledes av lederen, nestleder eller møteleder oppnevnt av årsmøtet.
De andre valgene ledes av valgkomitéens leder. Gjenvalg kan finne sted.

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

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

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

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

§ 9 Æresmedlemmer
Årsmøtet kan – etter innstilling fra Styret – utnevne personer til æresmedlemmer som har gjort seg
særlig fortjent til det.
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§ 10 Oppløsning
Beslutning og oppløsning av Bærum Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte
velforeninger til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig.
Eventuelle midler tilfaller Bærum kommune som – etter samråd med Forbundets styre – disponerer
dem til det formål Kommunen finner mest tjenlig.
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Vedlegg 2
Bærum Velforbund/Bærum kommune - Rammeavtale for samarbeid
mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum
Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og velforeningene der også Bærum Velforbund
har sine definerte oppgaver.
Avtalen bygger på følgende felleserklæring:
Velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den
enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan for
kommunen når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell
interesse for lokalbefolkningen. I tilsvarende saker av felles interesse for flere distrikter, kan Bærum
Velforbund koordinere saksbehandlingen.
For å få til dette gjennomføres samarbeidsordninger slik de går fram av avtalen.
Veiledning:
Avtalen er gjennomgått av Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrative ledelse
med tanke på å få en god praktisering av avtalen. Disse veiledningene er gjengitt i
tilknytning til avtalens ulike punkter.
Det påhviler partene å sørge for at avtalen er kjent for dem som behandler saker som
omhandles av avtalen.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

1 Periodiske fellesmøter og orientering
Minst en gang i året holdes det møter med deltagelse av representanter for kommunens politikere
og ledere, Bærum Velforbund og velforeningene. Berammelse av slike møter skjer etter avtale
mellom ordføreren og lederen i velforbundets styre.
Kommunens oversikt over planer i arbeid med angivelse av saksansvarlig, sendes Bærum Velforbund
ved hver revisjon. Velforbundet og vellene kan uttale seg om prioriteringen og eventuelt ta initiativ til
at bestemte saker tas opp eller prioriteres annerledes.
Bærum Velforbunds leder eller velledere kan også bli enige med kommunen om andre samarbeidseller orienteringsmøter.
Veiledning:
Bestemmelsen trekker opp formen på samarbeidet mellom velforeningene og Bærum
kommune. Dette er ikke bare knyttet til de avtalte møtene mellom de to interessentene,
men skal gjøre det mulig for velforeningene å ta kontakt med kommunens administrasjon
under saksbehandlingen for å holde seg orientert og å kunne komme med synspunkter som
kan bidra til en god løsning.
Velforeningene vil – med utgangspunkt i denne avtalen – kunne ta kontakt med de politiske
utvalgene for å fremme synspunkt til saker under politisk behandling. Ved å kontakte
utvalgssekretæren, kan det avtales møte mellom utvalg og velforeningens styre i konkrete
saker som skal behandles.
Dette vil i de fleste sakene være den eller de berørte velforeningen, men kan i særlige
tilfeller skje i regi av Bærum Velforbund.
Det er forutsatt at informasjon som hovedregel sendes elektronisk via nettet.
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Oversikt over politiske saker som er under arbeid i henhold til politiske
rapporteringsprosedyrer, sendes Bærum Velforbund elektronisk for videre distribusjon til
velforeningene.
Reguleringsplaner og utredninger som legges frem for planutvalget er tilgjengelig på
Bærum kommunes hjemmesider ca. en uke før møtet i utvalget. Dokumentene kan hentes
ned over denne linken
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&vis
alle=true.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--I tillegg til det politiske møte nevnt over, avholdes 2 administrative møter pr år mellom Bærum
Velforbund og kommunens administrative ledelse. Bærum Velforbund sender i god tid før møte ut en
agenda med saker som ønskes tatt opp. Bærum kommune stiller med aktuelle ledere og
saksbehandlere utfra agendaen. Bærum Velforbund fører referat.
Veiledning:
Bærum Velforbund vil i god tid informere om når møte med administrasjonen skal finne
sted, og be velforeningene sende inn saker som man ønsker tatt opp i møtet. Bærum
Velforbund har ansvaret for å sende administrasjonen en samlet oversikt over innmeldte
saker.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

2 Igangsetting av planarbeid
Det vises til PBL § 5-1:
«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette
er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte,
skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»
Plan- og bygningsloven forutsetter at enhver - kommune så vel som private - som igangsetter et
reguleringsarbeid, skal kunngjøre dette i minst en avis som er alminnelig lest på stedet samt på
internett, og skriftlig underrette grunneiere og rettighetshavere.
Private som ønsker å igangsette planarbeid, gjennomfører oppstartsmøte med kommunen.
Kommunen informerer i den forbindelse om at lokale velforeninger og Bærum Velforbund skal
underrettes om at planarbeidet tas opp på lik linje med grunneiere og rettighetshavere.
Ved oppstart av planarbeid skal – kommunen så vel som private – underrette berørte velforeninger
og Bærum Velforbund skriftlig samtidig med at oppstarten kunngjøres. Det vises til PBL § 12–8:
«Oppstart av reguleringsplanarbeid
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når
forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for
planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i
planarbeidet.»
Veiledning:
Velforeninger som er direkte og indirekte berørt vil i tråd med dette bli varslet. Når
forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, gis tilsvarende melding etter møtet
med forslagsstiller.
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---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

3 Planer til høring
Forslag til kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, planprogram, større planendringer
eller utredninger som legges ut til offentlig ettersyn, skal forelegges Bærum Velforbund og de
velforeninger som kan bli berørt av planene, til uttalelse.
Også andre større plan- og utredningsarbeider med betydning for omfang og lokalisering av
infrastruktur i Bærum kommune, forelegges velforbundet til uttalelse. Eksempler på dette er bl.a.
skolebehovsplaner, barnehagebehovsplaner, trafikksikkerhetsplaner.
Veiledning:
Velforeningene og Bærum Velforbund kan gi uttalelser til større plan- og
utredningsarbeider med utgangspunkt i offentlige saksdokumenter. Kommunens
administrative ledelse vil informere Bærum Velforbund og aktuelle vel om større plan og
utredningssaker som er under arbeid og gi linker til hvor dokumentene finnes.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--Hvis velforeningene har bemerkninger til planene, skal uttalelse gis skriftlig og sendes det
kommunale organ som forbereder saken. Rådmannens kommentar og forslag til oppfølging av vellets
kommentar skal innarbeides i saksdokumentene.
Veiledning:
Felleserklæringen viser til at velforeningene i Bærum representerer lokalsamfunnet i
forhold til kommunen og at grunnlaget for et godt samarbeid ligger i blant annet god og
tidsriktig informasjon.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

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

5 Medlemsmøter
Velforeninger som får planforslag til høring og som ønsker å forelegge planforslagene for
medlemmene gjennom medlemsmøter, har så langt det er mulig, krav på at representanter fra
kommunens administrasjon deltar på møtene for å redegjøre for planene og svare på spørsmål.
Veiledning:
Styret i velforeningene kan gi uttalelser til planforslag. Ved større saker forplikter vellene
seg til å innhente lokalbefolkningens synspunkter i så stor grad som mulig. Uttalelsen kan
også gis med utgangspunkt i vedtak i velforeningens årsmøte.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

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

7. Alternative planforslag
Dersom velforeningene ønsker utredet alternativer til de forslag som fremlegges fra kommunens
side, skal kommunen - så vidt mulig - bistå velforeningene med dette.
Veiledning:
Punkt 7 gjelder bistand overfor velforeningen, ikke en plikt til å utrede alternative løsninger
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g---

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

9. Navn og adresser
Bærum Velforbund sender regelmessig oppdatering av kontaktopplysninger for velforeninger i
Bærum.
Bærum kommune påser at opplysningene er tilgjengelig i administrasjonen.
Veiledning:
Bærum Velforbund er ansvarlig for at velforeningene underretter Bærum kommune når det
skjer endringer i kontaktopplysningene slik at kommunen innehar korrekt informasjon til
enhver tid. Bærum kommune sørger for at ansatte har tilgang til denne oversikten.
---s-l-u-t-t---p-å---v-e-i-l-e-d-n-i-n-g--Avtalen godkjent av Bærum formannskap den 23.mai 2017

Arthur Wøhni
Bærum kommune

Sak: 123/17

Erik Sennesvik
Bærum Velforbund
Sandvika 15. februar 2019

S i d e 31 | 36

Vedlegg 3
Saker som er tatt opp med Bærum kommune og Ruter
Det har vært avholdt to møter mellom styret i Bærum Velforbund og administrasjonen i Bærum
kommune med utgangspunkt i saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i Bærum
Velforbund. Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ikke får tilstrekkelig
avklart gjennom vanlig saksbehandling. Forarbeidet er omfattende og referat fra møtene er sendt
alle velforeninger.

Møtet med administrasjonen 3. juni 2019
Følgende saker ble tatt opp:
Saksliste
1

2
3

Oppfølging av referat fra møtet 24. oktober 2018
1.1
Leie av kommunale lokaler/Møteplasser for frivilligheten
1.2
Informasjon til saksbehandlere i Bærum kommune
1.3
Møte med Statens vegvesen
1.4
Nytt kontaktmøte med Ruter
Nye saker/Bærum Velforbund/Bærum kommune
2.1
Åpningstider på ISI våren 2019
Nye saker fra velforeningene i Bærum
3.1
Tanum Vel
3.1.1 Bevaring av Østre Jong
3.1.2 Utbygging på og i randsonen av Tanumplatået
3.1.3 Tur og gangvei til Vestmarksetra fra Sopelimskroken / ridesenteret
3.1.4 Tur og gangvei Billingstadveien fra Billingstad skole til Vestmarkveien
3.2
Høvik Vel
3.2.1 Takstsoner i Bærum
3.3
Furubakken Vel
3.3.1 Regulerings/Byggesaker – Presterud gård
3.3.2 Regulerings/Byggesaker – Nadderud idrettspark og Gjønnesparken
3.3.3 Regulerings/Byggesaker - Bussgarasjen i Furubakken
3.3.4 Regulerings/Byggesaker – Hans Haslums vei 1
3.3.5 Snøbrøyting sesongen 2018 – 2019
3.4
Jar Vel
3.4.1 Rettslige forhold rundt sti/smett
3.5
Sameiene i Jernbaneveien 121 – 129
3.5.1 Rekkverk i Terrassetrapp på Stabekk
3.6
Sandvika Vel
3.6.1 Sikkerhet på Sandvika Stasjon
3.6.2 Sandvika fristed for narkotikahandel
3.6.3 Fremkommelighet i sentrum i forbindelse med byggearbeider
3.7
Kolsås Vel – Trafikk og parkering fra Kolsås Vel
3.7.1 Lommedalsveien
3.7.2 Kolsås stasjon
3.7.3 Krysset ved Kolsåssenteret
3.7.4 Parkering Kolsås stasjon
3.7.5 Parkering langs veikanten i Kløftaveien
3.7.6 Hastighet i Toppåsveien/Kolsåslia/Høgåsveien
3.7.7 Parkering langs veikanten i Toppåsveien
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3.8
3.9

3.7.8 Parkering langs veikanten i Heggelia:
3.7.9 Brøyting av gang- og sykkelveg langs Dælibekken ved Heggelia
Fornebo Vel
3.8.1 Respekt for verneplan
Fornebulandet Vel (Utsatt til eget møte mellom Bærum kommune og Fornebulandet
Vel)
3.9.1 Overordnet renovasjonsplan
3.9.2 Svarte arter på Storøya.
3.9.3 Parkeringsproblemer i Lomviveien
3.9.4 Vanninstallasjon v/ HUGS
3.9.5 Manglende lys på gang-/sykkelsti v/ HUGS
3.9.6 Badebrygge v/ Rolfsbukta
3.9.7 Fyllinger på Storøya
3.9.8 Vannspeilet ved Kastmonumentet
3.9.9 Steinknuseverket
3.9.10 Kyststien utenfor Equinor

Møtet med administrasjonen 23. oktober 2019
Følgende saker ble tatt opp:
Saksliste
1

2

3

Oppfølging av referat fra møtet 3. juni 2019
1.1
Rekkverk i Terrassetrappa på Stabekk
1.2
Parkering langs veikanten i Kløftaveien
1.3
Parkering langs veikanten i Toppåsveien
1.4
Parkering langs veikanten i Heggelia
Nye saker/Bærum Velforbund/Bærum kommune
2.1
Kraftlinjen Hamang – Smestad
2.2
Lokaler for frivilligheten
2.3
Innbyggermedvirkning/samskaping
2.4
Kapasitetsproblemer – behandling av byggesaker
Nye saker fra velforeningene i Bærum
3.1
Tanum Vel
3.1.1 Bevare Tanumplatået
3.1.2 Østre Jong
3.1.3 Vannverkets utbygging på Kattås
3.1.4 Gangvei langs Billingstadveien
3.2
Berger og Rykkinn Vel
3.2.1 Bærum kommunes nettside
3.2.2 Bærum kommunes nettside
3.2.3 Vintervedlikehold som er i samsvar med en «Klimaklok kommune» og vekt på
sykkel og gange
3.3
Furubakken Vel
3.3.1 Økt trafikk i området Furuveien - Hans Haslums vei - Gamle Ringeriksvei
3.4
Jar Vel
3.4.1 Lokal overvannshåndtering på Jar og i Bærum
3.5
Malurtåsen Vel
3.5.1 Bygningsaktivitet i området til vellet
3.6
Jar Vel og Malurtåsen Vel
3.6.1 Fjerning av tretrapp fra Jar Idrettshall til Hammerstadveien
3.7
Gjettum Vel
3.7.1 Fluejakten
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4

3.7.2 Uoversiktlige parkeringsforhold ved / rundt Gjettum returstasjon
3.7.3 Naboaksjon vedrørende byggeprosjekt i Dr. Høstsvei, 1346
3.7.4 Planlagt hundeluftegård på Kuhaugen
3.7.5 Snøbrøyting vinter 2019 / 2020
3.7.6 Forbyggende brøyting
3.8
Eiksmarka Vel
3.8.1 Hjemmesiden for innsyn i byggesaker
3.8.2 Antall søppelkasser
3.8.3 Trafikksaker
3.8.4 Parkering langs Niels Leuchs vei
3.8.5 Krysset Niels Leuchs vei - Snaret
3.8.6 Helsetilbudene i Niels Leuchs Vei 99
3.8.7 Tilbud til ungdom i nærmiljøet
3.8.8 Skilt for gående ved Grinidammen
3.9
Kolsås Vel
3.9.1 Områdeplan for Kolsås
Eventuelt
4.1
Brannstasjon på Bekkestua
4.2
Stier og smett
4.3
Ras på Kolsås
4.4
Utglidning ved Engervannet
4.5
Generelt

Møtet 24. april 2019 mellom Bærum kommunes formannskap og velforeningene i Bærum
Det har vært avholdt ett møte mellom formannskapet i Bærum kommune og medlemsvellene i
Bærum Velforbund. Basis for møtet var saker som er innsendt fra velforeningene og fra styret i
Bærum Velforbund. Dette gjelder for det meste saker og spørsmål som velforeningene ønsker å
avklare med politikerne. Referat fra møtet er sendt alle velforeninger.
Følgende saker ble tatt opp med formannskapet:
1

2
3

4

5
6

Tanum Vel
1.1
Gang og sykkelvei fra Staverkrysset til Billingstadveien mellom Vestmarkveien og
Skustadgata
1.2
Gang og sykkelvei fra Bjerke til Vestmarksetra via Kattås
Høvik Verk Vel/Høvik Vel/Fagerstrand Vel
2.1
Disponering av Granly dagsenter, Bjerkealleen 23, gnr. 11/ bnr. 36
Hosle Vel
3.1
Sykkelvei langs Griniveien
3.2
Sykkelvei fra Nordveien til pumpehuset ved Hosletoppen
3.3
Bevaring av Sauejordet og Stubberudparken
Voll Vel
4.1
Snarveien til Østerås stasjon
4.2
Vedlikehold av stier langs Lysakerelva
4.3
Gjenganger; Fortau langs Vollsveien
4.4
Kraftlinje Hamang - Smestad
4.5
Naturforholdene ved Lysaker elven på Bærum siden
Lommedalen Vel
5.1
Utfasing av fasttelefonen
Bekkestua Vel
6.1
Fremkommelighet og parkering ved Ringhøyden seniorsenter
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7

Jar Vel
7.1
Trafikksikkerhet i Vollsveien
8
Berger og Rykkinn Vel
8.1
Rykkinn – et boområde med livsløpsstandard. Eldreomsorg på Rykkinn
8.2
Kommunalt vedlikehold merkes av alle og må prioriteres
9
Sandvika Vel
9.1
Hamang/Industriveien
9.2
Franzefoss
9.3
Trafikk i og rundt Sandvika
9.4
Sluttord
10
Vestre Stabekk Vel
10.1 Arbeidet med Stabekk sentrum
11
Skui Vel
11.1 Bærum Ressursbank hva skjer?
11.2 Snødeponi Hva skjer?
11.3 Fullt kryss på E16 Isi?
11.4 Insektsdød
12
Bærum Velforbund
12.1 Bærumsnøkkel
12.2 El-forsyningssituasjonen
12.3 Evaluering av nettbrett i skolene
12.4 Møteplasser for frivilligheten
Møtet ble direkte «streamet» og er lagt ut på U-tube.
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Bærum Velforbund satt i juryen som utpekte King Coffee AS som mottager av Bærum kommunes
miljø- og klimapris i 2019.
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