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Årsmøte 2018 
 

Tirsdag 6. mars 2018 
Kl. 18:30 – 21:00 

 
Foredragssalen, Bærum Bibliotek, Bekkestua 

 

Bærum Velforbund 1958 – 2018 
60 år 

Ved 

Stabekk stasjon – 1950 - Normann 
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Bærum Velforbund – 60 år 
 

Velforeningene –  lokale samfunnsbyggere for trivsel, ansvar 
og medvirkning 

 
 

Er du medlem i en velforening, er du medlem i en frivillig forening som har 
innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsorden.  I Bærum var Sandvika 
først ute i 1896 med «Selskabet til Sandvikens Vel». Men det er nesten 250 år 
siden den første velforeningen ble dannet – i Bergen.  I 1774 ble Det Nyttige 
Selskab dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». 
Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og 
er fremdeles viktige for «medborgernes sanne vel».  
 

Det er neppe å overdrive når jeg sier at velforeninger er vårt lands mest 
utbredte grasrotbevegelse, de bare er der - og tjener lokalsamfunnet. 
Kommunen vår er bevisst på hvilken betydning den «lokale røsten» har. I år er 
modernisert samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og velforeningene på 
plass.    
 
På sentralt nivå er bevisstheten om velbevegelsens betydning langt svakere. 
Dette har som konsekvens at forskrifter og regler for frivillighet ofte utformes 
ut fra andre behov enn det et lokalt engasjement for eget nærmiljø trenger.  
 
Velforeninger er ikke aksjonspreget, de er ikke «trøste og bære», de er byggere 
av sosialt fellesskap, medvirkning og ansvar – og må drives 365 dager i året. 
 
Bærum Velforbund ble stiftet i 1958 – det er blitt 60 år med arbeid for 
«medborgernes sanne vel». 
 
Erik Sennesvik 
Leder Bærum Velforbund 
 

 

Vi takker Bærum Bibliotek – Bærumssamlingen for å ha stilt bilder til rådighet for 
Bærum Velforbund 
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Bærum Velforbund -  Årsmøte 2018  
 

 

Saksliste: 

 

1) Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
 

2) Valg av ordstyrer og referent 
 

3) Protokoll fra årsmøtet 2017 
 

4) Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 
 

5) Styrets beretning 2017 
 

6) Regnskap med revisjonsberetning 2017 
 

7) Styrets årsbudsjett 2018 med fastsetting av kontingentsats 
  

8) Bærum Velforbunds arbeidsprogram driftsåret 2018/2019 
 

9) Samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune 
 

10) Forslag til endring av Bærum Velforbunds vedtekter 
 

11) Forslag fra velforeningene 
 

12) 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 

(Styrets forslag legges frem på årsmøtet.) 
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Vedlegg:  

o Vedtekter 

o Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og Bærum kommune  

o Saker som er tatt opp med Bærum kommune 

 

 

 

 
 

Klassebilde Eiksmarka skole 1954 – Klassebilde med lærer Minken Meyer  
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 1 
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

Vedtekter inngår i dette dokumentet. 

Forslag til vedtak: 

Godkjennes 

 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 2 
Valg av ordstyrer og referent 

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer: Erik Sennesvik, leder Bærum Velforbund 

Referent: Kåre Lindemann, sekretær i styret Bærum Velforbund  

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 3 

Protokoll fra årsmøtet 2017 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018- Sak 4 
Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 

Det velges 2 representanter til å godkjenne og underskrive protokollen 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 – Sak 5 
  

STYRETS BERETNING FOR 2017   
 

Innholdsfortegnelse: 

1. Styret 

2. Møter/styreaktiviteter 

3. Økonomi    

4. Arbeid med prioriterte organisasjonssaker 2017 - 2018 

5. Representasjon i organisasjoner og foreninger 
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6.  Annet organisasjonsarbeid  

7.  Samarbeidsavtalen med Bærum kommune - aktiviteter, møter, saker, oppfølging 

8.  Kommuneplanens arealdel 

9.  E18 og tilførselsveier 

10. Kollektive løsninger i Bærum   

11. Enkeltsaker fra velforeningene 

12.  Medlemskap i organisasjoner og foreninger 

13.  Administrative saker 

1.  STYRET   
Styret i Bærum Velforbund har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel 

Styremedlem/Nestleder Frits Lemstad Jar Vel 

Styremedlem/Sekretær Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel 

Styremedlem/Kasserer Wenche Ryager Haslum vel 

Styremedlem  Sven Even Maamoen Bærums Verk Vel 

Styremedlem Reidar Karlsen Fornebulandet Vel 

Styremedlem Gunnar Johansen Voll vel 

1. varamedlem Ove Tønnessen Gjettum Vel 

2. varamedlem Rune H. Bjerke Lommedalens Vel 

3. varamedlem  Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

Revisor: Christian Rafn, Hagabråten Vel 

Valgkomité: 

 Inger B. Steensland, Gjettum Vel (leder) 

 Ola Raftevold, Voll Vel 

 Charles Jensen, Blommenholm Vel 

2.  MØTER/STYREAKTIVITETER  
Styret har i 2017 avholdt 8 styremøter og ett seminar over 2 dager, i 2018 2 styremøter.  

Det har vært avholdt 1 medlemsmøte i 2017 og 1 møte i 2018. 

Møter med den administrative ledelsen i Bærum kommune har vært gjennomført i samsvar med 

avtalen, se pkt. 5. 

Det ble gjennomført ett møte med Rådmannen i tilknytning til arbeidet med samarbeidsavtalen. 

Det er etablert møtefora med: 

• Statens vegvesen (1 møte høsten 2017) 

• Ruter (1 møte høsten 2017) 

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

• Møter knyttet til ny E18 med Statens Vegvesen, kommunen, og vellene  
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• Møter om områdeplan Lysaker 

• Møte om Bærum kommunes arealplan 

• Møter om ny renovasjonsløsning for Bærum 

• Åpning av Fontenehuset 

• Bibliotekforum, 2 møter   

• Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), bl.a. årsmøte, styremøter og valgkomitemøter 

• Fellesmøte mellom kommunale velforbund rundt Oslofjorden i regi av VFO 

• Utdeling av Bærum kommunes frivillighetspris 

• Diverse styremøter og årsmøter i velforeningene 

3.  ØKONOMI 
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 150 000,-, og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2017 utgjorde kr 38 669,-.  

Tretten vel har ikke betalt kontingent i 2017. Fire vel «sover». I tillegg kommer renteinntekter og 

merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 196 472,-.  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 150 000,-  

Årsresultatet ble for 2017 et overskudd på kr 41 223,-, som overføres til egenkapitalen   

4. ARBEID MED PRIORITERTE ORGANISASJONSSAKER 2017 OG 

2018   
Årsmøtet 2017 ga sin tilslutning til styrets forslag om arbeidsprogram.  Dette er fulgt opp på følgende 

måte i styreperioden.  

Punktlisten i hovedpunkt 4 følger nummereringen i arbeidsprogrammet. 

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. 

2) Følge opp målet om en klimaklok kommune og at tiltak og løsninger gagner innbyggerne i Bærum 

3) 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. 

4) Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder blir 

prioritert. 

5) Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på: 

• gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

• trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter 

• kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

• sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper 

6) Støtte velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, lokalmiljøtiltak 

og frivillighetstiltak 

7) Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og for 

deltakelse i velforeningenes arbeid  

8) Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud 
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Avgitte uttalelser, henvendelser: 
02.04.2017 Bærum kommune, Arealplan 2017-2036 

20.06.2017 Bærum kommune, Kommunal boligpolitikk for rimelige boliger 

21.08.2017 Bærum kommune, trafikkfarlig arealløsning, Kolsås kollektivknutepunkt 

21.08.2017 Bærum kommune, arealplanens bestemmelser, fortetting og tilpasning 

10.01.2018 Bærum kommune, Plan fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 – 2023 

23.10.2017 Statens Vegvesen, Lysaker kollektivknutepunkt 

Andre tiltak 
• Etablere møteforum mellom Bærum Velforbund, Statens Vegvesen og Bærum kommune 

• Medlemsmøter med temaer innen dette hovedpunktet 

• Møte med formannskapet 

 

Bærum – en kommune med miljøriktige og gode kommunikasjonsløsninger 
• Arbeide for at kollektivtilbudet i Bærum støtter målet om en klimaklok kommune og utgjør 

et naturlig valg for flest mulig innbyggere. 

• Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som 

foreligger og tidsplanen som følger av disse planene. 

Avgitte uttalelser, henvendelser: 
21.08.2017 Bærum kommune, fremtidig trafikkbelastning og bomiljø, Tanumområdet 

21.08.2017 Bærum kommune, oppfølging av ny løsning, husholdningsavfall i Bærum 

Andre tiltak 
• Etablere møteforum sammen med Ruter, Statens Vegvesen og Bærum kommune 

• Kontaktordning for prosjekt E18 

• Medlemsmøter med temaer innen dette hovedpunktet 

• Møte med formannskapet 

 

Bærum – lokaldemokrati og medvirkning 
1) Følge opp samarbeidsavtalen mellom velforeningene og kommunen slik at denne legges til grunn 

på de avtalte områdene og på den måten sikrer velforeningene medvirkning og medinnflytelse.   

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 

• legge til rette for høringsdeltakelse i viktige saker 

• gi målrettet informasjon og kommunikasjon om nærmiljøsaker 

• gi innsats i forhold til media i viktige saker 

• utarbeide gode styringsdokumenter til behandling på årsmøtet 

3) Arbeide videre med styrking av Bærum Velforbund som premissleverandør i viktige saker for 

medlemmene. Legge til rette for en godt fungerende sekretariatsfunksjon. Dette omfatter blant 

annet  

• gjøre det enkelt å ta kontakt med Bærum Velforbund 

• målrettet bruk av sosiale medier og digital informasjon 

• delta i eksterne fora for å promotere velforeningens funksjon og plass i lokaldemokratiet  

• samarbeid med andre foreninger og organisasjoner der lokalmiljøsaker er tema 
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Avgitte uttalelser, henvendelser: 
21.08.2017 Bærum kommune, møte- og forsamlingslokaler for frivillige foreninger lokalt 

Andre tiltak 
• Sluttføring av arbeidet med Samarbeidsavtale mellom velforeningene og Bærum kommune 

• Medlemsmøter med temaer innen dette hovedpunktet 

• Legge til rette for digitale løsninger for velforeningene 

• Etablere kontaktordning og dialog mellom styret og det enkelte vel 

• Effektiv oppfølging av henvendelser fra medlemsforeninger 

• Fornyelse og aktualisering av nettsted og Facebook 

• Deltakelse i flere møter og konferanser for å fremme betydningen av velforeningenes 

arbeid 

• Møte med formannskapet 

 

 

Wøyen guttehjem1950 - (1918-1956) – Fjellanger-Widerøe 

5. REPRESENTASJON I ORGANISASJONER OG FORENINGER 
5.1. VELLENES FELLESORGANISASJON    
Bærum Velforbund er medlem i paraplyorganisasjonen for velforeninger i Norge, Vellenes 

Fellesorganisasjon.  Medlemstallet har økt til om lag 2.100 medlemsforeninger pr 1.2.2018.  

Erik Sennesvik, Bærum Velforbund/Berger og Rykkinn Vel, har vært leder for organisasjonen 

2017/2018. 

Wenche Ryager er medlem i valgkomiteen.   
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5.2. BIBLIOTEKSFORUM I BÆRUM 
Bærum Velforbund er medlem i brukerforum for bibliotekene i Bærum.  Leder Erik Sennesvik er 

oppnevnt av kommunen som representant fra velforeningene i Bærum.  Brukerforumet er tilknyttet 

Bærum bibliotek. Målsettingen er å sikre en god dialog mellom Bærum bibliotek og en bred 

representasjon av bibliotekets brukere. 

Det har i perioden vært avholdt tre møter.    

6. ANNET ORGANISASJONSARBEID   
A.   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.  

B. «Digitalt BÆRUM VELFORBUND» - Facebook 
www.baerumvelforbund.no:  Dette er den viktigste informasjonskanalen for mer omfattende 

informasjon om organisasjonssaker.  I løpet av perioden har Bærum Velforbund lagt ned 

portalløsningen gjennom Velnett.no og 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 

C. Bærumsnyhetene fra Bærum Velforbund 
Det er ikke utgitt noen utgave av den digitale medlemsavisen i perioden.  Styret er usikker når det 

gjelder behovet for denne typen informasjon. 

D. Medlemsmøter og kurs i perioden 
Se punkt 4. 

E. Jubilerende velforeninger 
Det er ikke notert noen jubileer i perioden. 

7. SAMARBEIDSAVTALEN MED BÆRUM KOMMUNE 

AKTIVITETER, MØTER, SAKER, OPPFØLGING    
Styret har i 2017 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  

• Møte med Ruter 

• Møter med Bærum kommune rundt revisjon av samarbeidsavtalen 

I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over temaer og saker som er behandlet i møtene. 

 

http://www.baerumvelforbund.no/
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Revisjon av samarbeidsavtalen ble vedtatt av formannskapet 23. mai 2017 
En revisjon av samarbeidsavtalen mellom Bærum Velforbund og Bærum kommune ble godkjent av 

formannskapet den 23. mai 2017. Bærum Velforbund og administrasjonen i Bærum kommune 

arbeider nå med en veiledning til denne avtalen. Hensikten med veiledningen er å tilrettelegge for en 

god praktisering av avtalen. Veiledningene vil bli gjengitt i tilknytning til avtalens ulike punkter. 

Samarbeidsavtalen med veiledning legges fram på årsmøtet 2018, se vedlegg til årsmøtedokumentet. 

 

 

Bjørnsvika – Gyssestad – 1954 – Wiederøe 

 

8. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Kommuneplanen var oppe til full rullering i 2016. Behandlingen av arealplanen er ikke sluttført.  

Bærum Velforbund uttalte seg om samfunnsdelen og arealstrategi i 2016. Det er avgitt uttalelse til 

arealplanen i 2017.   

Bærum Velforbund deltok også på møte 9. januar 2018 om innspill til arealplanen. 

 

9. E18 OG TILFØRSELSVEIER 
E 18 
Ny E18 gjennom Bærum har vært gjenganger i Bærum Velforbunds årsmelding i mange år. I det siste 

har prosjektet først og fremst blitt tema i den politiske debatten og det har vært stor dramatikk både 

på regionalt og nasjonalt nivå.  

Bærum Velforbund har hatt en tett og god dialog med Statens vegvesen (SVV) i mange år og da 

reguleringsplanen for strekningen Lysaker – Ramstadsletta med tilknytningsveiene forelå, følte vi at 
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en viktig etappe var tilbakelagt og at resultatet ble en god balansert planløsning selv om ikke alle 

våre ønsker og innspill ble hørt. 

E18 – en politisk kasteball 
For en partipolitisk nøytral organisasjon som Bærum Velforbund, oppstår det en ekstra utfordring når 

E18-prosjektet flytter seg over på det politiske plan. Ny E 18 ble gjenstand for intens tautrekking i 

reforhandling av Oslopakke 3. Kompromisset om å korte ned 1. utbyggingsetappe viste seg å 

medføre store ekstra kostnader, rivning av flere boliger og forsinkelser i bygging av ny E18.  Heldigvis 

ble dette kompromisset satt til side av Stortinget. 

Forberedende arbeid før bygging 
SVV forholder seg til den vedtatte reguleringsplan i det videre arbeidet med prosjektet. Det er 

foretatt en mindre endring på Ramstadsletta som det vil bli informert nærmere om til de berørte 

velforeninger. Det er også foretatt en mindre endring i gjennomføringen av forbindelsen til Fornebu - 

Vestre lenke, som betyr bedre utnyttelse av arealet for boligbygging. Bærum kommune har kommet 

med en generell henstilling til SVV om å optimalisere planløsning i forbindelse med planlegging av 

gjennomføringsfasen. 

Innløsning av boliger 
Det er ikke bevilget nok midler til å gjennomføre innløsningen av boliger i den ønskede takt. Man 

håper at det skal bli bevilget mer penger i revidert budsjett for 2018. 

Bompenger 
Den viktigste finansieringskilden er bompenger, og den som får gleden av å kjøre på den nye E18 vil 

møte flere bomstasjoner på strekningen Asker – Oslo. Det vil også bli satt opp bommer på flere 

sideveier til nye E18. Avgift vil bli innkrevd for passering begge veier, men det blir fri passering hvis 

passering av samme bom skjer innenfor et gitt tidsrom. Avgiftsnivået, plassering av bommene og den 

praktiske løsning er en utfordring for SVV, som skal finne den løsning som gir høyest 

kostnadsinndekning i årene fremover. 

Lysaker trafikknutepunkt 
Lysaker skal bli et særdeles viktig trafikknutepunkt hvor tog, Fornebubanen og busser skal dekke 

trafikkbehovet i et felles område med korte og effektive overgangsmuligheter mellom de forskjellige 

trafikkløsningene. SVV samarbeider med Ruter og Bane NOR i utformingen. Det skal bygges mye på 

et lite område hvor tre aktører skal samarbeide tett for å finne praktiske og fremtidsrettede løsninger 

for trafikantene. Planene berører ikke bare Bærum men også Oslo. Fornebubanen skal åpne i 2025 så 

det blir virkelig spennende å se om så mange aktører klarer å samarbeide så godt at man når dette 

målet. 

 

E16 
E16 har ikke vært omspunnet med så mye omtale som E18. Det har nok mange årsaker men dette er 

utvilsomt et særdeles viktig prosjekt for Bærum. Den som trafikkerer veien mellom Sandvika og 

Vøyenenga har nok sett at her bygges det en moderne veg. Byggearbeidet er i rute og hovedtraseen 

skal åpnes høsten 2019. Prosjektet omfatter også store arbeider med lokalveinettet i dette området 

og dette arbeidet skal være fullført høsten 2020. 

Forberedende planlegging av strekningen Bjørum – Skaret er i gang.  Byggeplanleggingen pågår og 

oppstart av byggingen vil skje 2018 – 2019. Denne strekningen av E16 vil være ferdig i 2023. 

10 KOLLEKTIVE LØSNINGER I BÆRUM    
Det vises her til punkt 4 og 7   
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11. ENKELTSAKER FRA VELFORENINGENE   
• 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 

 

 

Drammensveien ved Strand med Fornebu og fjorden i bakgrunnen – 1957 - Widerøe 

12. MEDLEMSKAP I ORGANISASJONER OG FORENINGER   
12.1.  BÆRUM NATUR- OG FRILUFTSRÅD (BNF)  
Bærum Velforbund, 6 velforeninger og 11 lokale natur- og friluftsforeninger er medlemmer. 
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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.  

12.2  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. 

12.3 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. 

12.4 Venner av Bærum Sykehus  
Bærum Velforbund er medlem i Venner av Bærum Sykehus. 

 

13. ADMINISTRATIVE SAKER   
13.1. DIGITALISERING AV DOKUMENTER   
Det har vært gjennomført en omfattende oppgave med å sortere og digitalisere papirbaserte 

dokumenter for Bærum Velforbund så langt tilbake som nåværende papirarkiver gikk.   

13.2.OPPDATERING AV OPPLYSNINGER OM VELFORENINGENE  

leder   -   adresser   -   e-postadresser 
Det arbeides hele tiden med å oppdatere medlemsregisteret.  Styret mener det er vanskelig å få inn 

relevante opplysninger om velforeningene, og at dette medfører unødig bruk av ressurser. 

13.3. 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 er i denne 

kategorien: Østerås Vel, Gommerud Vel og Eikeli Vel.  

13.4. PRESSEDEKNING OG PRESSEINFORMASJON  
Bærum Velforbund har hatt pressedekning om følgende saker:    

• Vegetasjon langs hovedveiene 

• Ny ordning for husholdningsavfall 

• Kollektivtilbudet i kommunen 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 2017 
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1. Årsregnskap med revisjonsberetning 2017 

 

Saken består av sammendrag, forenklet regnskapsoppstilling, årsberetning, noter og årsregnskap 

samt revisors beretning. 

Årsregnskap og noter sammen med revisors beretning ettersendes eller omdeles i møtet. 

Nedenfor er det satt opp et sammendrag av regnskap og budsjett 2016 og 2017. 

 

Hovedpost Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Årsmøte                    8 000                            4 853  

Styremøter - styreseminar                  32 000                          39 934  

Reiseutgifter                    7 000                                 -    

Porto                    3 000                            2 250  

Leie lokaler                    2 000                              250  

Kontorhold, rekvisita                    9 000    

Kontorhold, leder                    8 000                            8 000  

Kontorhold, sekretær                  20 000                            5 171  

Kontorhold, kasserer                    4 000                            4 000  

Ekstern deltagelse                  11 000    

Representasjon                         -                                261  

Drift velforbund IKT nettside                  22 000                            3 341  

Revisjonshonorar                    6 500                            6 500  

Honorar- kontorhold 
styremedlemmer                  30 000                          38 000  

Honorar leder                  10 000                          10 000  

Honorar sekretær                  10 000                          10 000  

Medlemsmøter                    5 000                            7 340  

Kontingent andre org/VFO                  20 000                          15 350  

Til Styrets disposisjon                  50 000    

Sum kostnader                257 500                        155 249  

Kontingenter fra velforeninger                  50 000                          38 669  

Tilskudd fra Bærum 
kommune                200 000                        150 000  

MVA refusjon 2015                    5 000                            4 935  

Renteinntekter                    2 500                            2 868  

Sum inntekter                257 500                        196 472  

RESULTAT til disposisjon                         -      

Jubileumstidskrift     

OVERSKUDD                         -                            41 223  
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Eiendeler Hovedpost 
Balanse 

2016 
Balanse 

2017 
Kommentarer 

Eiendeler Kundefordringer 5 889 0   

Eiendeler bankinnskudd 680 354 707 427 Saldo i bank 

Eiendeler Sum Eiendeler 686 243 707 427 SUM Aktiva 

EK Gjeld Årsresultat        

EK Gjeld Egenkapital -565 842 -607 065   

EK Gjeld SUM Egenkapital -565 842 -607 065   

EK Gjeld 
VFO 
mellomværende -41 935 -11 396   

EK Gjeld Studieforbundet -52 259 -52 259   

EK Gjeld Påløpne kostnader -26 207 -36 707 Avsatt til jubileumstidskrift 

EK Gjeld 
Sum kortsiktig 
gjeld -120 401 -100 362   

EK Gjeld Sum EK og Gjeld -686 243 -707 427 Sum Passiva 

 

 

 

2.  Årsmelding for Bærum Velforbund for 2017 avgitt i h.t. Regnskapsloven 

 

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. 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. 

3. Arbeidsmiljø og likestilling 
Bærum Velforbund har ingen tilsatte. 
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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. 

5. Redegjørelse for årsregnskapet 
Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd fra Bærum kommune, kr 150 000,-, og 

kontingentinntekter.  Kontingentinnbetaling fra velforeningene for 2017 utgjorde kr 38 669,-, hvorav 

kr 978,- gjaldt 2016. Tretten vel har ikke betalt kontingent for 2017. I tillegg kommer sovende vel. 

Dessuten kommer renteinntekter og merverdirefusjon slik at samlet disponibel inntekt utgjorde kr 

196 472,-.  

Det var budsjettert med balanse mellom inntekter og kostnader.  På kostnadssiden er det brukt 

mindre enn budsjettert, og støtten fra kommunen ble utbetalt med kr 50 000,- mindre enn budsjett. 

Årsresultatet ble for 2017 et overskudd på kr 41 223,-, som overføres til egenkapitalen. 

6. Styret  
Godtgjøringer ut over utgiftsdekning har vært: 

Styreleder:  10 000 kr 

Sekretær: 10 000 kr 

Kasserer:  6 500 kr 

Styremedlemmer:   2 500 kr 

Varemedlemmer:   1 000 kr 

Styret består av 7 medlemmer, 1 kvinne og 6 menn. 

Styret har 3 varamedlemmer, 1 kvinne og 2 menn. 

 

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 2017/8. februar 2018 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for Bærum Velforbund 2017 

 

 

2. Revisjonsberetning for Bærum Velforbund, 2017 

Jeg har revidert resultat og balanse for Bærum Velforbund for regnskapsåret 2017. 

Årsresultat (overskudd) etter finansinntekter var kr 41.222.58 for perioden 1. januar til 31. desember 

2017. 

Bankinnskudd den 31. desember 2016 var til sammen kr 680 354,33 inkl. bankinnskudd for 

skattetrekk og bankinnskudd i Bærum Studieforbund saldo på samme konti var kr 707 426,91 en 

31.12.20167 en økning på kr 27 072,58. 
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Jeg har kontrollert at 

• Regnskapssaldoene 1. januar og 31. desember 2017 stemmer med kontoutskrifter fra 

banken. 

• Alle utbetalinger vedrører Bærum 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 31.12.2017. 

Jar, 8. februar 2018 

Christian H. Rafn 
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1. Årsbudsjett for 2018 for Bærum Velforbund med fastsetting av kontingent 
 

Styret legger fram forslag til budsjett for Bærum Velforbund basert på: 

• Økt innsats for velforeningene og Bærum Velforbund 

• Økt tilskudd fra Bærum kommune til velarbeid i Bærum 

  

Kontingenten foreslås uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. Det foreslås at de 20 første 

medlemmer ikke inngår i kontingentgrunnlaget.   

 

Budsjettforslag 2018: 
Det er foreslått en moderat økning i honorar for styret i Bærum Velforbund for å kompensere for økt 

innsats og tidsbruk.  Øvrige kostnader er justert i henhold til forbruket i 2016. I budsjettet er 

inntektene og utgifter balansert. 

Budsjettet setter av kr 50.000,- til styrets disposisjon.  Dette er tiltak i samsvar med tiltaksplanen.  

Det bør også ligge mulighet for ulike måter å organisere sekretariatsfunksjonen på.  Hvordan dette 

løses, vil først finne sin løsning når det nye styret er valgt.  

Styret legger opp til en økt aktivitet i 2018. Det er redegjort for dette i kommentarene under. 
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Styret foreslår følgende tiltak i 2018: 

 

Tiltak Ønsket virkning Aktivitet - Kostnad 

Flere medlemsmøter og kurs Økt aktivitet og høyere 
kompetanse i velarbeidet 

Planlegging av innhold og 
oppfølging. Budsjettert. 

Utredningskompetanse Styrket faglige uttalelser og 
medvirkning 

Avsetning til styrets disposisjon  

Medlemsundersøkelser og 
meningsmålinger 

Bedre grunnlag for egne 
beslutninger og 
kunnskapsbasert 
argumentasjon 

Avsetning til styrets disposisjon 

Kurs og kompetanseheving for 
styret 

Økt faglig og politisk styrke Styreseminar og 
kursdeltakelse. Budsjettert.  

Hovedpost
Budsjett 

2017

Regnskap  

2017
Budsjett 2018 Kommentarer

Årsmøte 8 000            4 853             6 000                 

Styremøter - styreseminar 32 000           39 934           40 000                

 Planleggingsseminar og ord. 

styremøter 

Reiseutgifter 7 000            -                 5 000                 

 Reiseutgifter for deltakelse i 

møter utenom styremøter  

Porto 3 000            2 250             3 000                 

Leie lokaler 2 000            250                2 000                 

Kontorhold, rekvisita 9 000            1 100                 

Kontorhold, leder 8 000            8 000             8 000                 

Kontorhold, sekretær 20 000           5 171             8 000                 

Kontorhold, kasserer 4 000            4 000             4 000                 

Ekstern deltagelse 11 000           

Representasjon -                261                1 000                 

Drift velforbund IKT nettside 22 000           3 341             20 000                

 Info.virksomhet - Utvikling av 

nettside 

Revisjonshonorar 6 500            6 500             6 500                 

Honorar- kontorhold 

styremedlemmer 30 000           38 000           45 000                

 Kontorhold medlemmer kr. 

2000.-, varamedl. Kr 1000- og 

styrehonorar: 

Honorar leder 10 000           10 000           10 000                

Honorar sekretær 10 000           10 000           10 000                

Medlemsmøter 5 000            7 340             15 000                

Kontingent andre org/VFO 20 000           15 350           18 000                

 Kontingent VFO, BNF, A&B 

Trafikksikkerhetsforening,                

Bærum Sykehus venner 

Til Styrets disposisjon 50 000           50 000                

Sum kostnader 257 500         155 249          252 600              

Kontingenter fra velforeninger 50 000           38 669           45 000                

Tilskudd fra Bærum kommune 200 000         150 000          200 000              

MVA refusjon 2015 5 000            4 935             5 000                 

Renteinntekter 2 500            2 868             2 600                 

Sum inntekter 257 500         196 472          252 600              

RESULTAT til disposisjon -                

Jubileumstidskrift

OVERSKUDD -                41 223           -                     
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Tilskudd VFO-kontingent, 
forsikringsandel = 1 000,- 

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 35 000,-. 
Budsjettert. 

Utarbeide prosjekter  Bedre grunnlag for egne 
beslutninger og 
kunnskapsbasert 
argumentasjon 

Avsetning 

Definere flere 
spesialfunksjoner i styret 

Økt involvering og utnytting av 
spesialkompetanse.  Bedre 
medlemskommunikasjon. 

Avsetning.  

Lette kontingentbelastningen: 

Første 20 medlemmer gratis 

Lettelse i kontingentbyrden for 
de minste medlems- 
foreningene 

Kostnad for 20 medl. 

Kr 3.000,-. Budsjettert 

Pott til særskilte tiltak i 
velforeningene 

Økt aktivitet i velforeningene Avsetning 

Avsatt administrativ hjelp Avlastning for styret Avsetning til styrets disposisjon 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett 2018 for Bærum Velforbund vedtas.  

 

2. Kontingent til Bærum Velforbund 2018  
I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2018:  

Kr 3,- pr medlem i velforeningen (uendret).  Det foreslås at det ikke betales kontingent for de første 

20 medlemmene. Se også sak 7, punkt 1. 

Forslag til vedtak: 

Kontingenten skal være uendret kr. 3,00 pr medlem av velforeningene. De 20 første medlemmer 

inngår ikke i kontingentgrunnlaget.  

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 8 
Bærum Velforbunds arbeidsprogram for driftsåret 2018/2019 
 

Styret i Bærum Velforbund vil ha fokus på følgende saksområder i sitt arbeid i perioden 2018/2019. 

  

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. 
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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. 

 

 

Bærums Verk mot Lommedalen – 1963 - Widerøe 

 

 

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. 

2. Følge opp målet om en klimaklok kommune og at tiltak og løsninger gagner innbyggerne i Bærum 

3. 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. 

4. Arbeide for at vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, anlegg og grøntområder får 

høyere prioritet.  

5. Bærum er i sterk vekst og Bærum Velforbund vil ha særlig fokus på: 

5.1. gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

5.2. trygge bomiljø og gode levekår, blant annet gjennom det planverk kommunen styres etter 

5.3. at knutepunktsutvikling og fortetting gjennomføres med god tilpasning til eksisterende 

bomiljøer og ut fra en helhetlig plan for området 
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5.4. kulturvern og naturforvaltning, kultur, friluftsliv, rekreasjon 

5.5. sikring og utbedring av grønnkorridorer, turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi 

mulighet for et aktivt friluftsliv der folk bor. 

6. Hjelpe velforeningene med å få tilgang til økonomiske midler til kulturaktiviteter, lokalmiljøtiltak 

og frivillighetstiltak generelt. 

7. Støtte arbeidet for bedre integrering og inkludering av innvandrere i lokalmiljøene og for 

deltakelse i velforeningenes arbeid.  

8. Arbeide for et godt kommunalt tjenestetilbud. 

 

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. Fortsatt arbeide for en miljøriktig løsning for ny E18 med utgangspunkt i de planene som 

foreligger og tidsplanen som følger av disse planene. 

 

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.   

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. 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 2018/2019 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 9 
Samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune 

Se vedlegg 
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet slutter seg til «Samarbeidsavtale mellom velforeningene i Bærum og Bærum kommune» 

med veiledning 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 10 
Forslag til endring av vedtektene 

Styret fremmer følgende forslag til endring av vedtektenes § 3. 

Gjeldende formulering: 

 

§ 3 Forbundets ledelse 

Forbundet ledes av et styre på 7 medlemmer, valgt på årsmøtet. I tillegg velges 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. 

 

Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer, dog således at en som er uttrådt kan 

gjenvelges i Forbundets styre for to fulle perioder etter uttredelsen. 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 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. 

 

Styret foreslår nytt avsnitt 3: 

 

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. 

 

Vedtektenes formulering «Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer, dog således at en 

som er uttrådt kan gjenvelges i Forbundets styre for to fulle perioder etter uttredelsen» har vært 

begrunnet med ønsket om at de som velges inn i forbundets styre bør ha en tilknytning til arbeid i 

eget vel.   Dette anses som en demokratisk styrke og gjør at aktuelle problemstillinger i 

nærmiljøarbeidet rundt om i Bærum kan danne grunnlag for sakene som styret i Bærum Velforbund 

arbeider med og fatter vedtak i. 

 

Arbeide med å rekruttere nye medlemmer til styret i forbundet preges imidlertid av  
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• Prioritering av arbeid i eget vel 

• Hyppigere skifte av styremedlemmer i lokale vel 

• Vegring mot å ta verv i Bærum Velforbund 

• Intern flytting i kommunen 

 

Samtidig er arbeidet i Bærum Velforbund økt i omfang. Styret må forholde seg til mer kompliserte 

bestemmelser og forskrifter, og det mer profesjonelle rutiner i kommunen og andre myndigheter. 

Styret mener derfor det bør gis mulighet for valg av samfunnsinteresserte personer, selv om de i 

øyeblikket ikke har verv i velforeningen der de bor.  

 

 

Kolsåstoppen, Levretoppen, Hauger og Kolsåsbanen – 1951 - Widerøe 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 11 
Forslag fra velforeningene 

  

Det er ikke kommet forslag fra velforeningene. 
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Bærum Velforbund - Årsmøte 2018 - Sak 12 
Valg 
 

Valgkomiteen fremmer innstilling på: 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Varamedlemmer for 1 år 

• Revisor 

 

Valgkomiteens forslag ettersendes. 

 

Styret fremmer innstilling på 

• Valgkomité 

Styret fremmer forslag på gjenvalg av valgkomiteen: 

• Inger B. Stensland, Gjettum Vel (leder) 

• Ola Raftevold, Voll Vel 

• Charles Jensen, Blommenholm Vel 

 

Nåværende styre: 

 

Styret i Bærum Velforbund 2017 – 2018 

 

Periode Funksjon Navn Tilknyttet vel 

2017-2018 Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel 

Nestleder Frits Lemstad Jar 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 Tønnesen Gjettum Vel 

Varamedlem Rita Roarsen Høvik Verk Vel 

Varamedlem Rune Bjerke Lommedalen Vel 
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 Berger, nå Rykkinn, 1953 

 

Bærum Velforbund - Årsmøte 2018- Vedlegg 

 

Vedlegg 1 

 

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. 
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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 samarbeids- 

eller 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.  

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: 
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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. 

---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--- 
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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 

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.  
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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  Sak: 123/17 

 

 

Arthur Wøhni 

Bærum kommune 

Erik Sennesvik 

Bærum Velforbund 

 

Sandvika 15. februar 2018 

  

 

 Vedlegg 2 

 

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 og 7. mars 2017. 

§ 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 2 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. 

Valgbare er kun medlemmer av velforeningenes styrer, dog således at en som er uttrådt kan 

gjenvelges i Forbundets styre for to fulle perioder etter uttredelsen. Lederen og styremedlemmer 
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velges for 2 år, slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede. 

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. 

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. 
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§ 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. 

§ 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. 

 

 

Vedlegg 3 

 

Møter mellom Bærum kommune og Bærum Velforbund 
 

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 5.april 2017 
1. Oppfølging av referat fra møtet 26. oktober 2016  

1.1. Behandling av saker hvor kommunen ikke er direkte ansvarlig 

1.2. Kommuneplanen og innspill/uttalelser  

1.3. Samarbeidsavtalen  

1.4. Oversikt over kommende saker 

1.5. Leie av kommunale lokaler 

2. Saker fra styret i Bærum Velforbund 

2.1. Avklare videre behandling og saksgang for kommuneplanens arealdel 

2.2. Rapport når det gjelder samarbeid med Ruter 

2.3. Ny renovasjonsordning for husholdninger 

3. Saker fra velforeningene i Bærum 

3.1. Jar Vel 

3.1.1. Fortau i Storengveien - vannansamling 

3.1.2. Ny renovasjonsordning 

3.1.3. Lys i trapp/sti mellom Vidars vei og Jar stasjon 

3.2. Nadderud og Grav Vel 

3.2.1. Fagertunveien 

3.3. Presterud Vel 

3.3.1. Utbygging av Nadderud idrettspark 

3.3.2. Parkering i nærområdet under fotballkamper på Nadderud stadion 
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3.4. Berger og Rykkinn Vel 

3.4.1. Kabellegging og graving 

3.4.2. Kommunens behandling av større byggesaker 

3.4.3. Ansvar for vintervedlikehold av kommunale veier 

3.5. Høvik Vel 

3.5.1. Tiltaksplan for 11 mål friområde donert av arvingene efter kontorsjef Ramstad 

3.5.2. Takstsone 1 for hele Bærum med tog 

3.6. Sandvika Vel 

3.6.1. Sak: Støy fra togtrafikk i Sandvika 

3.7. Skui Vel 

3.7.1. Kollektivtransport 

3.8. Kolsås Vel 

3.8.1. Nedgraving av kabler på Kolsås 

3.8.2. Fridrettsanlegg/Svømmehall på Rud 

3.8.3. Plassering av mobilmast ved Hammerbakken 

3.8.4. Trafikksikkerhet Kolsås stasjon 

3.8.5. Lommedalsveien ved Løkenhavna 

3.9. Gjettum vel 

3.9.1. Returpunkt Vallerveien ved Gjettum skole 

3.9.2. Utvidet veibane i Levretoppen på brua over Kolsåsbanen 

3.9.3. Gjettum T-banestasjon 

3.9.4. Mulighet for en hundeluftepark i "Kuhaugen" på Dønski 

4. Statusoversikt reguleringsplaner til behandling 

 

Møtet med administrasjonen 11. november 2017 
1. Oppfølging av referat fra møtet 5. april 2017 

1.1. Husholdningsrenovasjon, tilpasning til ulike boligområder 

1.2. Arealplanens krav om tilpasninger i byggestil m.v. 

1.3. Leie av kommunale lokaler/Møteplasser for frivilligheten  

1.4. Kommuneplanen og innspill/uttalelser  

1.5. Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og velforeningene, intern 

informasjon  

1.6. Orientering om prosessen når det gjelder ny kontrakt 

1.7. Skui Vel 

1.7.1. Kollektivtransport 

1.8. Kolsås vel 

1.8.1. Trafikksikkerhet Kolsås stasjon 

1.8.2. Plassering av mobilmast ved Hammerbakken 

1.9. Gjettum vel 

1.9.1. Returpunkt Vallerveien ved Gjettum skole 

2. Nye saker fra styret i Bærum Velforbund 

2.1. Orientering om handlingsplan 2017, budsjett 

2.2. Oppsetting av nye veibommer, virkning for sekundærveier og boligveier (jfr. 

bekymringsmeldinger i pressen) 

2.3. «Tryggere skolevei» - involvering av velforeningene (jfr. møte med Statens vegvesen) 

2.4. Melding om kommunale anleggsarbeider innen velområdet 

3. Nye saker fra velforeningene i Bærum 
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3.1. Berger og Rykkinn Vel 

3.1.1. Renovasjonsordning og brøytestandard på Rykkinn 

3.1.2. Vedlikehold av Valkyrieveien 

3.1.3. Ventelister på biblioteket 

3.2. Furubakken Vel 

3.2.1. Trafikkregulering i Bekkestuaområdet 

3.2.2. Nadderud stadion – status og framdrift 

3.2.3. Nybygg i Hans Haslums Vei 

3.2.4. Oppgradering av sykkel- og gangveier, lokalveier og fortau 

3.2.5. Gjønnesparken 

3.3. Gjettum Vel 

3.3.1. Ny ungdomsskole på Gjettum eller Hauger 

3.4. Skui Vel 

3.4.1. Bussforbindelse på tvers i Bærum 

3.5. Kolsås vel 

3.5.1. Trafikksikkerheten på Lommedalsveien og trafikkaoset rundt Kolsås stasjon 

3.6. Bekkestua vel 

3.6.1. Hvor skal trafikken ledes under byggingen av Nadderudveien 

3.7. Presterud vel 

3.7.1. Bommen mellom Volten og Gjønnesjordet 

3.8. Høvik Verk Vel 

3.8.1. Videreutvikle Høvik bibliotek 

3.8.2. Hjertesone – Høvik Verk Skole 

 

Møtet 23. mai 2017 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: 

Tanum Vel:  

• Belastning i nærmiljøet på Tanum 

Ekeberg Vel:  

• Åpningstider på Isi avfallsstasjon 

Presterud Vel:  

• Bekkestua sentrum, avløpssystem, trafikkmengder 

Berger og Rykkinn Vel: 

• Ny ordning for husholdningsavfall 

• Rykkinn Grendehus – hva vil kommunen? 

• Fortetting i utbygde områder 

Bekkestua Vel:  

• Angående Skallumdammen 

Gjettum Vel: 

• Søppelbøtter langs gangveier og turstier og flueplage  

• Returstasjon Vallerveien/Lindelia 
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Egne Hjem Vel: 

• Utbygging foran Signaturgården  

• Boliger og næring på Coop-området 

Høvik Vel: 

• Tiltaksplan for 11 mål friområde donert av arvingene efter kontorsjef Ramstad 

• Takstsone 1 for hele Bærum med tog 

Høvik Verk Vel: 

• Etablere et grendehus/møtested i nærområdet? 

• Biltrafikk i Glassverkveien og Fjordveien rundt Høvik verk skole 

• Sikre videre drift av Høvik bibliotek 

Nadderud og Vestre Grav Vel: 

• Fortetning: "Hva gjøres for å bevare dagens områder med småhusbebyggelse? Hva gjøres 

for å unngå fortetning i områder som er "utenfor" arealplanen? 

• Trafikale problemer i områder med småhusbebyggelse 

Kolsås Vel: 

• Trafikksikkerheten på Kolsås stasjon 

• Fartsgrensen på Lommedalsveien 

• Nygraving av el-kabler når det likevel graves av andre grunner 

Ringstabekk Vel: 

• Avløpssystem for overvann i området Tjernsrudtjernet 

Haslum Vel: 

• Avløpssystem på Haslum 

• Oppfølging i byggesaker? 

Bærum Velforbund: 

• Oppfølging av samarbeidsavtalen 

• Rydding og felling av trær i kommunens områder – samarbeid med vellene 

• Kartlegging av friluftsområder – naturbase.no 

• «Rom for frivilligheten» - møtested og arkivmulighet 

• Ny løsning for husholdningsavfall – manglende tilpasningsmuligheter 

Møte med Statens vegvesen 
Et fellesmøte mellom Statens vegvesen, Bærum kommune og Bærum Velforbund ble avholdt den 6. 

september 2017. 

Saksliste for møtet var: 

1. Bærum Velforbund og velforeningene i Bærum  

2. Oversikt over Statens vegvesens oppbygging når det gjelder driftsoppgaver, trafikksikkerhet og 

framkommelighet. Hvordan tar velforeningene kontakt? Svarfrister? Saksbehandlingstid? 

3. Veg og trafikk i Bærum kommune 

4. Konkrete spørsmål fra Bærum Velforbund 

4.1. Mangler ved veitekniske driftsoppgaver så som veidekke, oppmerking, skilting 

4.2. Forholdet mellom gang- og sykkelveier og Statens vegvesens veiansvar 

4.3. Trafikksikkerhet inkludert «sikker skolevei» 

4.4. Generell trafikksikkerhet  

4.4.1. Utbedring av Vollsveien 

4.4.2. Kryssing av Gamle Ringeriksvei ved den internasjonale skolen 
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4.5. Vegetasjon langs veiene, rydding og vedlikehold. Trefelling på veiområdet utenfor selve 

veien 

Møte med Ruter 
Et fellesmøte mellom Ruter, Bærum kommune og Bærum Velforbund ble avholdt den 19. september 

2017.  

Saksliste for møtet var: 

1. Bærum Velforbund og velforeningene i Bærum  

2. Oversikt over Ruters organisering 

3. Ruters beslutningsorganer; styret og Akershus fylkeskommune og Oslo by 

4. Innsyn i Ruters dokumentasjon 

5. Hvordan kontakte Ruter om administrative saker 

6. Kort drøfting 

6.1. Erfaringer etter vinterens og vårens ruteomlegginger 

6.2. Planer for omlegging eller endringer høst/vinter 2017 

6.3. Mer langsiktige planer for området 

6.4. Innfartsparkering 

6.5. Spesielt om Kolsås som kollektivknutepunkt, trafikkområdet, tilrettelegging for reisende, 

parkering 

6.6. Målsetting Lysaker kollektivterminal 

 

 


