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Innbyggermedvirkning, frivillighet og samskaping i bærumsamfunnet.
I forbindelse med vårt styreseminar 14. – 15. september fikk vi en orientering av rådmannen
og representanter fra administrasjonen i Bærum om et nytt tiltak for å prøve ut nye former for
innbyggersamarbeid og samskaping.
Bærum Velforbund ble oppfordret av rådmannen til å delta i denne prosessen, og siden dette
berører kjerneformålet med alt velarbeid er det naturlig for oss å ta imot denne oppfordringen.
Velbevegelsen har lange tradisjoner med både å skape gode løsninger i lokalmiljøene sammen
med kommunen og bidra til innbyggermedvirkning ved å være formidler av innbyggernes
synspunkter til kommunen.
Et vellykket samarbeid mellom kommunen og velforeningene må baseres på gjensidig
erkjennelse og respekt for at man har forskjellige samfunnsroller, men også forskjellig tilgang
på ressurser for å løse oppgavene. Sett fra velforeningenes side er det noen viktige momenter
som må tas med i betraktningen når man skal vurdere mulighetene for mer omfattende
samskaping med kommunen, som:
• Erkjennelsen av at alt arbeid i velforeningene er basert på frivillighet.
• Erkjennelse av at medlemskap i en velforening bygger på støtte til og interesse for
nærmiljøarbeid.
• Det er allerede et utstrakt samarbeid mellom velforeningen og kommunen på mange
områder.
• Samskaping må være tuftet på at begge parter oppnår fordeler som man ellers ikke
ville ha oppnådd.
• Tiltak for mer samskaping må være godt forankret og ha bred støtte blant
medlemmene i velforeningen.
Samskaping
KS definerer «samskaping»: «Med samskaping bringer du viten, ressurser og kompetanser
sammen fra innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger og bedrifter og utvikler felles
løsninger sammen med de involverte innbyggere, i stedet for til dem.»
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Til nå har samarbeidsmodellen oftest vært gjennomført ved at foreninger og andre aktører
inviteres inn i styrte prosesser der mål og virkemidler har vært fastsatt på forhånd. Eller
involveringen kan ha preg av vanlige høringsprosesser. Dette er ikke tilfellet ved
samskaping. Ved samskaping er det forskjellige aktører fra ulike felt som arbeider sammen
mot et felles samfunnsmål – fra ide til resultat.
Av de fire hovedområder for kommunale tjenester ligger det mest naturlige områder for
samskaping mellom velforeninger og kommunen innenfor hovedområdet – Miljø, idrett og
kultur. Selv om det er innenfor dette hovedområdet at det har vært et langvarig samarbeid, vil
det også være mulig å gjennomføre tiltak og aktiviteter basert på samskaping innenfor andre
hovedområder.
Kommunen signaliserer at man er åpen for å tenke nytt og innovativt fremover for å finne nye
områder og nye former for samskaping. Vi tror det ligger mange uprøvde muligheter for
samskaping hvis begge parter er åpen for å tenke nytt.
Innbyggermedvirkning
Innbyggermedvirkning gjennom det representative demokrati har sine begrensninger i dagens
samfunn og særlig i sentrale vekstområder hvor endringer i lokalmiljøene kan være store og
berøre den enkeltes interesse.
Det er likeledes en utfordring at innbyggerne gjennom velforeningene kommer seint inn i
prosessene, ikke sjelden etter at viktige sider ved saken er avgjort. Samfunnet er i økende grad
rettsliggjort, noe som kompliserer aktiv innbyggermedvirkning.
Det er derfor viktig å finne fram til en arbeidsmåte som gir innbyggerne reell mulighet til å
medvirke i sakens utvikling og på den måten nå målet for foreningens arbeid, gjerne formulert
omtrent slik:
NN vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål er å ivareta
medlemmenes og velområdets felles interesser.
Velforeningen 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 området.
Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet.
Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre
offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et høringsog samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker
som vedrører områdets og befolkningens interesser.
Mange velforeninger er aktive i å videreformidle synspunkter og ivareta lokalmiljøets
interesser gjennom høringsuttalelser og i de kontaktpunkter som velforeningene har til
politikerne og administrasjonen i kommunen. Vi ser at også på dette området er kommunen
villig til å tenke nytt og prøve ut nye beslutningsprosesser som innebærer større
innbyggermedvirkning. Dette gir meget spennende muligheter men også utfordringer for
velforeningene.
Bærum Velforbunds forslag til videreføring av prosessen.
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Siden Bærum Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene blir vår oppgave å
tilrettelegge for en aktiv og god dialog mellom velforeningene og kommunen. Vi støtter de
tanker og ideer som ligger bak til å styrke innbyggernes medvirkning og finne nye områder
for samskaping. I kraft av en lang tradisjon som talerør og i nærhet til den enkelte innbygger
tror vi velforeningene kan bli en verdifull bidragsyter.

Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunen og velforeningene som er forankret i en
samarbeidsavtale. Mange former for samarbeid og samskaping kunne vært nevnte og her
ligger det mye erfaring som er viktig å ta med videre. Men vi tror det vil kan virke
begrensende på en kreativ dialog og prosess mellom velforeningene og kommunen om vi
skulle tenke innenfor de rammer for samarbeid som har vært.
Derfor ser vi foran oss en prosess som omfatter alle trinn som skal til for å få etablert et
bærekraftig samarbeid til gjensidig nytte.
Fra vår side er 3 av styrets medlemmer (Frits Lemstad, Reidar Karlsen, Rune Bjerke)
oppnevnt til å starte denne prosessen, hvor vi foreslår en innledende samtale med
representanter for kommunen for å utveksle informasjon og synspunkter, og sammen
planlegge hvordan dette samarbeidet kan videreføres for å oppnå konkrete mål.
Vi imøteser svar på om kommunen ønsker å møte oss med det formål og den hensikt som er
nevnt ovenfor, og når det eventuelt vil være mulig for kommunen å avholde et møte.

Med vennlig hilsen
Erik Sennesvik
Leder Bærum Velforbund

