Kort nasjonal rapport fra Norge – April 2018
«Vellenes Fellesorganisasjon skal være en landsomfattende paraplyorganisasjon for velforeninger og
andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig
initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og
andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent
forretningsmessig formål.»
«VFO shall be a nationwide umbrella organization for welfare associations and other
neighborhood associations and their joint bodies at municipality level. The purpose is to
strengthen voluntary initiatives and efforts by locals in Norway. As a member, all charities
and other neighborhood associations, as well as their joint bodies, but not associations that
have a purely business purpose can be members. "
VFO vil i år prioritere oppbygging av sekretariatet og arbeidet med større synlighet i
organisasjonslandskapet i Norge. Dette er krevende for en organisasjon med begrensete
økonomiske muligheter, men vi føler at vi lykkes godt
Vi arbeider fremdeles med å få økonomisk støtte fra det offentlige til virksomheten, slik mange
tilsvarende organisasjoner har. Dette har vi foreløpig ikke lykkes med. Dermed har vi heller ikke
noen pågående prosjekter med offentlig støtte.
Vår viktigste oppgave er å betjene våre medlemsforeninger i deres arbeid rundt om i landet

Ny administrasjonsleder i VFO
Annette Henriksen er tilsatt som administrasjonsleder i organisasjonen. Med seg har hun Irene
Broholt. Erik Sennesvik er fremdeles arbeidende, valgt leder.
Virksomheten skjer fra kontoret i sentrum av Oslo. I bygget holder en rekke andre frivillige
organisasjoner til. Dette gir et godt grunnlag for samarbeid om viktige saker innen frivilligheten.

Landskonferanse og landsmøte 3. mars 2018
Vellenes Fellesorganisasjon arrangerte sitt 8. landsmøte i mars med god deltakelse og godt
engasjement. Deltakerne kom fra hele Norge.
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Vi har sendt ut VELpostens aprilutgave som omtaler saker fra landsmøtet. Her finner dere også
nyheter fra landskonferansen, som ble arrangert i forkant av landsmøtet. Vi viser til denne.

Ny logo og nytt slagord
Etter sammenslåing av Vellenes Fellesorganisasjon og Velforbundet, er medlemstallet nå 2.200
medlemsforeninger. For å befeste den nye – og større organisasjonen – besluttet styre høsten 2017
å endre den grafiske profilen og slagord:

❖
❖
❖
❖

Talerør for lokalmiljøet
Til nytte for nærmiljøet
Til glede for felleskapet
Til felles nytte

Annette Henriksen er vår nye administrasjonsleder og har ansvaret for sekretariatets oppgaver fra
vårt kontor i Øvre Slottsgate. Her viser hun fram vår nye logo og slagord, som nå er innarbeidet på
alle medieplattformer.
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Samfunnspolitiske forhold
Det har vært en urolig periode i innenrikspolitikken i Norge, noe som i første rekke skyldes at landet
styres av en mindretallsregjering. Mange av de politiske sakene settes på dagsorden gjennom
uenigheten mellom partiene. Dette gjør det vanskelig å løfte fram viktige og prinsipielle saker i
samfunnsutviklingen.
Blant disse er de frivillige organisasjonenes økonomiske rammevilkår.
Kulturdepartementet er ansvarlig for den frivillige sektoren i Norge, og arbeider med en
Stortingsmelding om frivillighet som skal legges fram til behandling i Stortinget i årsskiftet
2018/2019.
For tiden konsentreres innsatsen på politiske avklaringer og føringer, men VFO har vært aktiv i
forhold til beskrivelse av vårt område, og håper at dette vil gi resultater for velforeningsarbeide.

Frivilligheten skal styrkes gjennom digitalisering
Digitaliseringen gir frivilligheten helt nye muligheter. Som medlem i organisasjonen «Frivillighet
Norge», arbeides det med ideer og støtte for økt bruk av digitale løsninger, både i forhold til våre
medlemmer og i forhold til myndighetene. Tenk bare på den enorme rekkevidden frivillige nettverk
har i allerede i dag. I 2020 vil det finnes rundt 75 milliarder digitale enheter å kommunisere med.
Brukeradferd hos innbyggerne endres og hjelper frivillige organisasjoner til å nå sine mål. Hvordan
kan man benytte seg av digitaliseringen på best mulig måte?
VFO benytter i stor grad digitale løsninger for sin kommunikasjon med medlemsforeningene, men ser
at vi kan ha stor nytte av samarbeid med andre organisasjoner om gode løsninger.
Departementet arbeider med et forslag om en felles dataløsning for all kommunikasjon med det
offentlige (Stat, kommuner). Det vil antakelig bli lagt fram nærmere opplysninger om dette i den
omtalte Stortingsmeldingen.
Oslo, 14. april 2018
Erik Sennesvik
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