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NYHETSBREV 
Nr. 4 – desember 2016 

 

 
ÅRSMØTE 2017 
Årsmøtet for Oslo Velforbund avholdes mandag 13. 
mars 2017. Vi er som vanlig de siste årene på Grefsen 
og Disen velhus. Nærmere informasjon om møtet vil 
komme senere – hold av kvelden.   

 
Sted for årsmøtet: Grefsen og Disen velhus - Svetter’n.. 

 

SKRIV OM NAVNEENDRING 
Skriv om navneendringen til Oslo Velforbund er sendt 
til medlemmer og kontakter.  Ny logo framkommer i 
headingen i dette Nyhetsbrevet.   
http://Oslovelforbund.no 

 
BUDSJETT 2017  
Oslo Velforbund møtte med 3 personer i 
Samferdsels- og miljøkomiteen i november for å tale 
vår sak i budsjettet for 2017.  Vi trenger forutsigbar 
støtte, slik at vi kan engasjere en person på fast deltid 
til administrativt arbeid. Gjennom god forberedelse 
og samspill oss imellom fikk vi overbrakt til komiteen 
et bilde av vår virksomhet.  Komiteen var lydhør.  
Men det hjalp ikke.  I innstillingen for 2017 er 
Oslo Velforbund ikke ført opp med «fast plass.» Vi må 

nå søke i januar 2017 på samleposten under 

tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner. Først 
nærmere sommeren vet vi hva vi blir tildelt for 2017.  
Dette gir en lite forutsigbar situasjon.  

  
«FRIVLLIGHETSMELDINGEN» 
Vi viser uttalelse i innstillingen fra Kultur- og 
utdanningskomiteen til bystyrets møte i desember: 
«Komiteen viser til de mange og ulike 
nærmiljøorganisasjonene i byen. Byomfattende 
nærmiljøorganisasjoner bør kunne få sin plass 
innenfor tilskuddsordningen til frilufts-
organisasjoner.» 
Bystyret tilrår her at den nevnte forskriften for 
tilskudd utvides til også å dekke organisasjoner som 
Oslo Velforbund.  Denne endringen må så vedtas av 
bystyret, før Oslo Velforbund kan inkluderes i et 
kommende budsjett. Vi viser ellers til et utdrag fra 
innstillingen om «Frivillighetsmeldingen» under 
Vedlegg på side 7. Her omhandles bydelenes og 
lokale frivillige organisasjoners rolle.  

 
UTSENDELSE AV REGULERINGSPLANER MM   
En viktig oppgave ifølge fjorårets medlems-
undersøkelse er utsendelse av reguleringsplaner mm 
til velforeningene.  Dette har vi fortsatt kontinuerlig 
med i inneværende år, og regner med at vi har 
videreformidlet ca. 200 planer. Det dreier seg om 
varsel om oppstart, om planer til offentlig ettersyn, 
om veiledende plan for offentlige rom (VPOR) og om 
de endelige vedtakene i bystyret osv.  Vi har forenklet 
utsendelsene til bare å sende ut selve varselsbrevet. 
Begrunnelsen er det meget store omfanget på 
vedleggene. De vellene som trenger mer informasjon 
i den enkelte sak, kan gå inn på saksnummeret på 
Saksinnsyn i PBE. Ellers har PBE forbedret sitt opplegg 
for informasjon. Alle kan nå abonnere på varsler om 
nye planer og byggesaker knyttet til valgte roder. 
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/oma
bonnement.asp 

 
HJEMMESIDEN – OSLO VELFORBUND 
Styret søker å legge ut aktuelt materiale på vår 
hjemmeside http://Oslovelforbund.no 

Oslo Velforbund 
Postboks 2818 Tøyen, 0608 Oslo 
post@oslovelforbund.no 
www.oslovelforbund.no 
Bank: 1607 51 17918 
org.nr: 986 610 669 
Redaksjon: Ragnar Torgersen med bistand av 
Jo Piene og Jan T. Herstad 
Nyhetsbrevene sendes på epost til vel i Oslo 
samt til BU-lederne, BU-administrasjonene, 
relevante etater og politiske komiteer 
sentralt i kommunen. 
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VELLENE 

Kildegrunnlag: Innsendt materiale, fra deputasjoner, avisomtale, 
hjemmesider. 
 

HAUGERUD OG TROSTERUD VEL 
Haugerud og Trosterud i bydel Alna er utpekt som et 
nytt område innenfor Groruddalssatsingen. Den nye 
satsingen skal gå i perioden 2017-2026. Det er avsatt 
midler fra stat og kommune. Haugerud og Trosterud 
vel er med i en styringsgruppe som skal forberede 
områdeløftet.  Dette dreier seg om byutvikling og 
boligfortetting, behov for skoler og annen sosial 
infrastruktur og om tomme kommunale lokaler på 
det lokale senteret.  Nå avventer man hvor mye 
midler som blir avsatt for områdeløft Haugerud og 
Trosterud. 
 

VÅLERENGA VEL 

 
Sotahjørnet – ny blokk.  Foto: Dagsavisen 22.11 

 
Vålerenga vel ved formann Marius Hole protesterer 
ifølge Dagsavisen 22.11 mot en foreslått blokk på 
«Sotahjørnet», dvs. i Etterstadgata 2-6. Her vil OBOS 
bygge en 8-etasjers boligblokk med 75 leiligheter 
midt blant gamle trehus og lave blokker på maks 4 
etasjer.  Tomta ligger ved inngangen til Vålerenga-
området. Vellet er ikke imot utvikling av den lille 
tomta, men vil ha noe som styrker nærmiljøet; ikke 
en blokk.  I Dagsavisen uttaler OBOS at det i området 
er behov for lettstelte boliger med gode utearealer, 
heis og intern kjellerparkering. 
 

SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL  
Selskapet til Bekkelagets vel dekker Nedre Bekkelaget 
og Ormøya.  De har ifølge Aftenposten 17. oktober 
engasjert seg mot søppellagring på Ormsund. Det 
gjelder import av søppel om vinteren, som skal 
mellomlagres i plasthaller på kaia på Ormsund. 
Søppelet skal videre til energigjenvinningsanlegget på 
Klemetsrud.  Tidligere har Sjursøya blitt brukt til 
mellomlagringen, men her er det ikke lenger plass. 

 
Ormsund havn.  Foto: Oslo Havns nettside 
 

Leder i vellet Øystein Larsen mener at beboerne ikke 
har noen garanti for at søppelet er luktfritt, eller at 
virksomheten er støyfri.  Han viser til at de før 
sommeren fikk et midlertidig asfaltverk på Ormsund, 
som langt ifra er lukt- og støyfritt slik Oslo Havn lovte. 
Velforeningen ønsker å få området omregulert fra 
havnedrift til boliger, eldresenter og svømmehall 
langs sjøen. 
 

LINDØYA VEL 

 
Fra Lindøya.  Foto: Lindøya vels nettside 

 
Lindøya har 300 private hytter.  Lindøya vel er glade 
for å høre om planene for å bedre vann- og 
kloakkforholdene på de kommunale øyene innerst i 
Oslofjorden.  De sier dette i et brev til Samferdsels- 
og miljøkomiteen i forbindelse med budsjettet for 
2017. Vellet spør om kommunens planer også 
innbefatter Statens øyer: Lindøya, Nakholmen og 
Bleikøya.  Lindøya vel ønsker en ordning med 
vakuumtoalett med rør til tette tanker for alle 
hyttene.  Dagens toalettordning på Lindøya er basert 
på åpne dobøtter i toaletthus med påfølgende 
tømming i septiktanker.  Vellet mener denne 
løsningen ikke på noen måte tilfredsstiller dagens 
hygieniske krav.  Øyene har i dag status som 
verneområde/spesialområde friluftsområde og har 
derfor forbud mot tiltak. Øyene kan også på sikt få 
endret regulering.  Disse forholdene vanskeliggjør nye 
toalettløsninger nå.  Redaksjonen registrerer at 
velforeninger har ulike utfordringer! 
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SKØYEN VEL 
I Aftenposten 02.11 sier leder Erik Holtedahl i Skøyen 
vel at de ønsker nye boliger velkommen, og de 
aksepterer at det vil bli bygget høyere og tettere i 
området.  Men vellet er imot at store nye kontorbygg 
som «bryter sterkt med gjeldende 
områdereguleringsplan, vedtas under henvisning til 
noe som kalles byplangrep.  Byplangrep er ingen 
erstatning for en områdereguleringsplan. Orklas 
kontorbygg på 16 etasjer vil ligge tett opp til 
boligområdene og gi sterke negative virkninger for 
disse. Bystyret burde ventet til den nye 
områdereguleringsplanen for Skøyen forelå høsten 
2016», sier vel-lederen. Skøyen vel har anket 
bystyrets avgjørelse om Orkla-bygget inn til 
Fylkesmannen, men kommunen har bestemt at 
klagen ikke medfører utsettende iverksetting av 
bystyrets planvedtak fra i sommer. 
 

ØVRE DISEN VEL OG BJERKE STORVEL 

 
Isdammen: Hovinbekken starter her.  Foto: Jan-Morten Kjelstad 

 
Engasjementet for badedammen på Årvoll er sterkt 
for tiden.  Øvre Disen vel og Bjerke Storvel er begge 
aktive. Konflikten her dreier seg om to forhold:  
1) Skal Hovinbekken med sidebekker åpnes i 
strekningen mellom skogen og badedammen?  Dette 
vil få negative konsekvenser for grønt- og friarealer, 
for fotballbanen osv.  Bymiljøetaten og Oslo 
Elveforum vil åpne bekkene, mens lokalbefolkningen 
og vellene er imot.  2) Hvordan kan Årvolldammen 
fortsatt få tilfredsstillende badevann? I dag får den i 
hovedsak vann fra det kommunale ledningsnettet.  
Med åpne bekker kan vannkvaliteten bli svekket, 
spesielt på grunn av overvann.  Bymiljøetaten 
gjennomførte en meget svak medvirkningsprosess i 
2015 og har måttet gå en ny høringsrunde denne 
høsten med konseptvalgutredningen (KVU) for 
Hovinbekken og Årvolldammen.     
 

 
 
 
 

 
BESTUM VEL 

 
Vækerøstuene 

 
Bestum Vel var i deputasjon i byutviklingskomiteen i 
oktober i forbindelse med budsjett 2017.  De ønsket 
at Vækerøstuene og gamle Vækerø politistasjon skal 
få status som kulturminner og at kommunen sentralt 
og bydel Ullern må ta et større økonomisk ansvar.  
Midlene må gå til bevaring og videreutvikling, slik at 
stedet kan bli et kultursenter drevet av bydel Ullern, 
eventuelt i samarbeid med Bestum vel.  Stuene eies i 
dag av Bestum Vel og står på gul liste hos 
Byantikvaren.  Området ligger på oversiden av E18 
ved Bestumkilen.  I tillegg fremmet vellet ønske i 
deputasjonen om at Bestumkilen blir inkludert i 
planene for Fjordbyen.   
 

JULEGRANTENNING PÅ HØYBRÅTEN 

 
Foto: Frøydis Cederkvist Stenerud 
 

Julegrantenning på første søndag i advent er tradisjon 
for mange velforeninger.  På Høybråten stilte hele 
lokalsamfunnet opp i Høybråten park til 
julegrantenning i regi av Høybråten velforening. Først 
ble lysene i det faste grantreet tent. Så spilte 
Høybråten skolekorps og Høybråten skolekor sang. 
Kapellanen i Høybråten, Fossum og Stovner menighet 
kom med noen meningsfylte ord og tanker, deretter 
sang Guri Schanke alene og sammen med skolekoret.  
Til slutt kom julenissen kjørende inn på plassen med 
hest og kjerre, og det hele ble avsluttet med utdeling 
av poser.  Julenissen hadde med seg hele 500 poser, 
og tilnærmet alle ble delt ut ifølge Akers Avis 
Groruddalen.          
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OSLO KOMMUNE 

BYDEL FROGNER 

 
Oslo Velforbund fikk i høst en forespørsel fra bydel 
Frogner om å få tilsendt en oversikt over 
velforeningene i bydelen.  Vi ble noe overrasket over 
henvendelsen, siden bydelene vanligvis selv har 
register over vel i sin bydel.  Vi overleverte vår 
oversikt.  Dette har ført til at bydelen sendte ut en 
henvendelse til vellene om å komme med innspill om 
fartsgrenser og fartsdempende tiltak i bydel Frogner. 
Dette synes Oslo Velforbund er et meget positivt 
initiativ fra bydel Frogner.  Skarpsno, Gimle og 
Frogner vel har sendt inn en omfattende uttalelse. 
 
I bydel Frogner ble det mye uro i høst, da det ble 
foreslått å fjerne relativt mange gateparkerings-
plasser fordi det skulle anlegges sykkelveier.  
Kommunen avholdt et åpent informasjonsmøte med 
stort fremmøte og med sterke reaksjoner mot 
sykkelveiplanene: «Hvor skal vi gjøre av bilene våre?» 
Skarpsno, Gimle og Frogner vel arrangerte et eget 
møte om saken, der stilte kommunen med fem 
representanter!  Det var over 100 fremmøtte med 
ulike syn på kommunes forslag. Kommunens 
representanter takket for mange gode forslag og 
inviterte til deltagelse i den videre planleggingen av 
sykkelveiene. 
 
Det er 11.10 innlevert et innbyggerinitiativ «Bevar 
parkeringen» til bystyret om «krav om stans, 
eventuelt utsatt iverksettelse og ønske om 
konsekvensutredning og høring om planlagt bygging 
av sykkelfelt i bydel Frogner.»  Nå ser det ut til at 
saken har fått en foreløpig løsning.  Tiltaket med de 
første sykkelfeltene er utsatt og skal koordineres med 
innføring av beboerparkering i området, og dette skal 
skje høsten 2017. Det forventes at beboerparkering 
vil frigjøre en del plasser. 
 
Redaksjonen er interessert i tilbakemeldinger fra 
vellene hvorvidt den enkelte bydel har et ajourført 
register med epostadresser for vellene.  
 

MEDVIRKNING I PLANSAKER 
Redaksjonen har plukket ut generell informasjon fra 
PBEs nettside om Plankunngjøringer mm. Dette 
gjengis under Vedlegg på side 8. 
 

STRATEGISKE PARTNERSKAP – 
FRIVILLIGHETSMIDLER I BYDEL 
Bydel Alna arbeider med en omlegging av opplegget 
for tildeling av sine frivillighetsmidler.  Bydelen 
fordelte totalt 2 mill kr i 2016.  For kommende år vil 
25% av frivillighetsmidlene bli fordelt etter inngåtte 
avtaler med foreninger og lag.  Hensikten er å inngå 
partnerskapsavtaler for å utvikle organisasjonen og 
dens tilbud.  Det skal være en form for samhandling 
mellom bydelens tjenester og organisasjonen over to 
til tre år. De nevner foreløpig idrettslag og korps som 
aktuelle.  Bydel Stovner har også begynt å praktisere 
slike avtaler.  Kan dette være relevant for 
velforeninger?   

 

 
LOKALSAMFUNNETS ROLLE I PLAN- OG 
BYGGESAKER 
Eivind Bødtker fra Vellenes Fellesorganisasjon var 
invitert av Plan- og bygningsetaten til å holde et 
innlegg 15. november i Bydelsforum. Tittelen var 
lokalsamfunnets rolle i plan- og byggesaker. 
Bydelsforumet samlet ca. 60 bydelspolitikere fra hele 
byen.  Innlegget ga en kort karakteristikk av aktørene 
i plansaker og konkluderte med at allmennhetens 
medvirkning trenger mye større oppmerksomhet, 
særlig helt i starten av planprosessene for å fremme 
lokalsamfunnets synspunkter. Det ble diskutert et 
konkret forslag om å komme på banen før 
oppstartsmøtet samt å ha et kurs for velforeninger i 
planprosessene. Dette vil bli fulgt opp av Oslo 
Velforbund. 
 

GRORUDDALSSATSINGEN 

 
Furuset. Bygd på 70-tallet. Områdeløft 2007-2013. Bydel Alna. 

 
Det ble 8. desember avholdt en større konferanse for 
å oppsummere resultatene av 10 år med 
Groruddalssatsing. Det var hele 265 påmeldte på 
konferansen fra stat, bydeler, etater, frivillige 
organisasjoner mm.  Generelt sies det at 
Groruddalssatsingen har vært en suksess. Det har 
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vært brukt til sammen 1,5 milliarder kr på hundrevis 
av tiltak i de fire bydelene Alna, Stovner, Grorud og 
Bjerke.  Spesielt fremheves områdeløftene som 
vellykkede.  Her har man gått inn i 8 utsatte bo-
områder og fysisk rustet opp disse i samarbeid med 
beboere og organisasjoner og under ledelse av 
bydelene og Plankontoret for Groruddalen. 
Medvirkningen har stått helt sentralt, og bydelene 
har fungert som lokalsamfunnsutviklere. Det har ofte 
dreid seg om stedsutvikling i større blokk-, senter- og 
parkområder. Her finnes det sjelden velforeninger, 
men enkelte velforeninger har likevel deltatt i 
områdeløftene, bl.a. Furuset vel.  I Oslo vil 
erfaringene bli videreført på Tøyen, enkelte deler av 
indre by og bydel Søndre Nordstrand.  Husbanken har 
lært mye av arbeidsmetoden i områdeløftene og 
bruker nå disse erfaringene i utsatte boområder over 
det ganske land.  Det er gjort en ny avtale mellom 
stat og kommune om videreføring av 
Groruddalssatsingen i ytterligere 10 år. Det skal 
fortsatt legges vekt på nærmiljøutvikling i tillegg til 
temaene sysselsetting og oppvekst i bo-områder med 
svake levekår.  Det var en påfølgende konferanse 
dagen etter; 9. desember, om boligutvikling i 
Groruddalen. Groruddalssatsingen 2007-2016 
Presentasjoner fra groruddalskonferansen 
 

PLANSTRATEGI 2016-2019 MED PLANPROGRAM 
Bystyret vedtok 14. desember 2016 «Planstrategi 
2016-2019» med planprogram for revisjon av 
kommuneplanen. Utkast til planstrategi har vært på 
høring i sommer/høst.  Vedtaket i bystyret går ut på 
at Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i 
2017 og denne skal omfatte en byutviklingsstrategi.  
Arealdelen av kommuneplanen skal revideres senere 
i bystyreperioden.   
Det kom noen signaler i finanskomiteens behandling 
av saken som er verdt å merke seg.  De gjentok det 
samme som byutviklingskomiteen:   

Komiteens flertall (A, SV og MDG) vil understreke 
at fortetting og kompakt byutvikling rundt 
kollektivknutepunkter og prioriterte stasjonsnære 
områder må planlegges på en helhetlig måte i 
åpne og demokratiske prosesser. Disse 
medlemmene mener at den fysiske fortettingen bør 
ta utgangspunkt i, og bygge på, de verdiene som 
allerede finnes i de eksisterende bomiljøene og 
legge lokal stedsutvikling til grunn.   

Så understreker dette flertallet viktigheten av gode 
medvirkningsprosesser i det videre arbeidet med 
revidering av kommuneplanen.  Vi får nå håpe at 
byrådet og PBE merker seg disse signalene.  Kanskje 
er det håp for en moderat boligutvikling for både 
Nedre Grefsen og Smestad? 

 

KOMMUNEPLANEN 2015 
Kommuneplanen 2015 - Oslo mot 2030 angir hvor i 
byen hoveddelen av byveksten skal komme.  
Framover nå skal arealdelen av kommuneplanen 
realiseres. På Vollebekk er man i gang med utbygging 
og med videre planlegging.  Planleggingen på 
Smestad begynner 1. januar 2017.  Det er allerede 
fattet vedtak om høyhus på Skøyen som foregriper 
områdeplanen her. I de nærmeste årene vil 
planleggingen ved knutepunktene starte. Dette vil 
berøre velforeninger som ligger i eller opp mot 
kollektivknutepunkter, stasjonsnære områder, 
transformasjonsområder mm.   
 

ASYLSØKERE OG NYANKOMNE FLYKTNINGER 
Oslo kommune inviterte frivillige organisasjoner til 
møte 27. oktober for å diskutere forslag til 
overordnet strategi for kommunens innsats overfor 
asylsøkere og nyankomne flyktninger. Selv om press 
fra et stort antall nyankomne er borte, skal Oslo 
kommune fortsatt være vertskommune og 
driftsoperatør for asylmottak og skal være 
bostedskommune for nyankomne som skal 
inkluderes i bysamfunnet.  Redaksjonen er interessert 
i kontakt med velforeninger som er berørt og aktive 
på dette feltet.   
 

SKOLEGRENSER FRA HØSTEN 2017 
Utdanningsetaten i Oslo har i høst sendt ut brev om 
skolegrenser for neste skoleår.  Skolegrensen for den 
lokale barneskolen er viktig mange velforeninger.  
Her gjelder det å følge med.  Bydelene får forslagene 
til skolegrenser til uttalelse fra Utdanningsetaten.  Vi 
anbefaler å følge med på dagsorden for møter i egen 
bydel.  Muligens har bydelene allerede avgitt sine 
uttalelser for 2017? 
 

BEHOVSPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 
2017-2027 

 
Forside 

 
Bystyret vedtok 14. desember den langsiktige planen 
for utbygging av idretts- og friluftsanlegg i Oslo.  
Dette er et politisk styringsdokument som synliggjør 
behovet for nye anlegg, arealer, turveier og 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen-2007-2016/
http://byplanoslo.no/content/presentasjoner-fra-groruddalskonferansen
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friluftslivsområder knyttet til idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv.  I tillegg påpeker behovsplanen et stort 
vedlikeholdsetterslep av eksisterende areal og 
anlegg.  I Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling 
til bystyret understreker man nå at det blir viktig å 
følge denne planen i praksis ved prioriteringen av 
utbygginger i de årlige budsjettene. Les mer her. 
 

 
Redaksjonen anbefaler vellene å abonnere på 
http://byplanoslo.no/ 
 

FRA STATLIGE INSTANSER, 
FRIVILLIGE ORGANISASJONER 
MM 

E6 MANGLERUDPROSJEKTET 

 
 
Planprogram for E6-strekningen Klemetsrud – Ulven 
foreligger. Statens vegvesen Oslo har vært aktive for 
å få kontakt med berørte parter på strekningen fra 
Klemetsrud til Ulven.  De har invitert til åpne møter.  
Oslo Velforbund har sendt ut invitasjoner til berørte 
vel.  Det siste møtet ble avholdt i november for Bryn-, 
Ulven- og Teisen-området. Flere vel og styret var 
tilstede her. I hovedsak ønsket Statens vegvesen 
innspill om tur- og sykkelveier, grønt- og friarealer, 
men det ble også en diskusjon om overordnete 
traséløsninger.  Samme dag introduserte Statens 
vegvesen et alternativt forslag med lengre tunnel og 
en sidetunnel for E6 i området.  Bakgrunnen er 
primært hensynet til byutviklingen. De skal orientere 
nærmere om dette forslaget på et folkemøte 10. 
januar.  Styret synes opplegget for medvirkning fra 
Statens vegvesen om utviklingen av E6 har vært bra. 
 

 

NORSK FORENING MOT STØY 

 
Oslo Velforbund er medlem i Støyforeningen.  
Foreningen sender med ujevne mellomrom ut 
Nyhetsbrev.  Det siste kom i november.   
Har velforeningen problemer med støy i sitt område, 
er det mye å hente av informasjon på 
støyforeningens hjemmeside. De har også utlån av 
støymålere.  http://stoyforeningen.no/ 

 
OSLOPAKKE 3 – 2017-2036 

   
Dette dreier seg om en overordnet plan for utbygging 
og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og 
Akershus.  Det ble fremforhandlet en revidert avtale i 
juni i år for perioden 2017-2036.  Oslopakke 3 
finansieres gjennom bompenger, statlige 
bevilgninger, bidrag fra Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune og grunneierbidrag. Ifølge pressen 
skal den gi bedre luft, lavere klimautslipp, økt 
framkommelighet på veiene og god samfunns-
økonomi.  Mange velområder vil over tid bli berørt.   
 

FRIVILLIGDAG I BYDEL ULLERN 
Ullern frivilligsentral inviterer til Frivilligdagen lørdag 
20. mai 2017.  De er i gang med planlegging og 
inviterte alle frivillige organisasjoner, lag og 
foreninger i bydel Ullern til en Workshop 5.desember.  
Det er to satsningsområder for frivilligheten i bydelen 
i 2017: 1) Arbeid med bosatte flyktninger og 2) 
Frivilligdag. Hensikten på Frivilligdagen er å 
samarbeide for å løfte og utvikle frivillig arbeid på 
kryss og tvers i bydelen: «Vi ønsker å vise frem 
bredden og engasjementet i frivilligheten vår.»  På 
Frivilligdagen 20. mai skal de samarbeide med CC 
Vest, som skal huse arrangementet.   
  

VFO - UTTALELSE OM NY KOMMUNELOV 
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) har avgitt en 
uttalelse i september til forslag til ny kommunelov. 
VFO er lite fornøyd med hva som sies om relasjonen 
mellom kommune og allmenheten.  Det kan nesten 
virke som om avstanden blir større enn i dagens 
lovverk.  Det er mangel på fokus på forholdet til lag, 
foreninger og vel og derved svekkes muligheten til 
dialog og medvirkning i kommunene. Det må stå mye 
tydeligere i loven hvilket ansvar kommunene har til å 
utvikle forholdet til allmenheten.  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%20og%20foretak/Bymilj%C3%B8etaten/15-08171-79%20Behovsplan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202017-2027.pdf.pdf%201640267_1_1.pdf
http://byplanoslo.no/
http://stoyforeningen.no/
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VEDLEGG 
«FRIVILLIGHETSMELDINGEN» 
Vedtaket i bystyret 14. desember besto av 8 konkrete 
punkter som byrådet skal følge opp, bl.a. en 
oppfordring om å lage lokale frivillighetsmeldinger i 
alle bydeler.  Her følger et aktuelt utdrag fra Kultur- 
og utdanningskomiteens innstilling til bystyret (totalt 
på 9 sider):  
 

«2. Bydelene, lokalmiljø og frivillighetssentraler  
Komiteen vil understreke bydelenes sentrale rolle i 
tilretteleggingen for frivilligheten. Bydelene er en 
viktig motor i vårt demokratiske lokalsamfunn, og 
derfor er tilretteleggingen for mer frivillighet og økt 
deltagelse også et lokalt ansvar hos alle 
bydelsutvalgene i Oslo.  
Komiteen mener bydelene spiller en viktig rolle 
overfor den lokale frivilligheten, også overfor de 
gruppene som tradisjonelt er mindre aktive og 
synlige, og som bør få anledning til å delta på egne 
premisser.  
Komiteen merker seg den store variasjonen fra bydel 
til bydel. Det er forskjeller når det gjelder grad av 
samarbeid og kontakt mellom bydelene og frivillige 
aktører, forskjeller når det gjelder lokale 
handlingsplaner for frivilligheten, tilskuddsordninger, 
samt involvering av frivilligheten i utformingen av 
lokale tiltak og løsninger. Komiteen mener i likhet 
med byrådet at det bør legges til rette for sterkere 
erfaringsutveksling mellom bydelene.  
Komiteen er kjent med at det foregår mye godt 
arbeid og nyskapende initiativ i mange bibliotek, 
bydeler, borettslag og nærmiljøforeninger. Komiteen 
understreker viktigheten av byrådets arbeid med å 
spre informasjon som kan bidra til økt aktivitet og 
rekruttering til frivillig virksomhet i lokalmiljøene.  
Komiteen er positiv til at byrådet inkluderer 
bibliotekene som en viktig innsatsfaktor og 
tilrettelegger for frivillig virksomhet, men vil at også 
borettslagene, frivillighetssentralene og 
nærmiljøforeningene inkluderes i dette arbeidet.  
Komiteen viser til at Oslos 30 frivillighetssentraler 
som er fordelt på 14 bydeler i dag arbeider innenfor 
både lokale og byomfattende nettverk. Sentralenes 
lokale forankring gjør det lettere for dem å få oversikt 
og ta hensyn til lokale forhold. Dette er en ressurs for 
bydelene og kommunen sentralt. Frivilligheten har et 
behov for å arbeide på flere nivå innenfor en 
forvaltning på Oslos størrelse. Frivillighetssentralene 
kan bidra til dette gjennom et mer koordinert arbeid 
opp mot den enkelte bydel.  
 
Komiteen vil be byrådet oppfordre bydelene til å 
kartlegge frivilligheten, utforme en lokal 

frivillighetsmelding og inkludere frivilligheten som 
medspillere i bydelenes plan- og strategiarbeid. 
Videre vil komiteen be byrådet oppfordre bydelene til 
å etablere rutiner for jevnlige dialogmøter som arena 
for kommunikasjon, ide- og erfaringsutveksling, samt 
til å koordinere og tilrettelegge for frivillig 
engasjement i lokalmiljøene.»  
 

FRIVILLIGHETEN I NÆRMILJØENE FÅR INGEN 
STØTTE. Aftenposten 26.11.2016 
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REDAKSJONEN HAR PLUKKET DENNE 
GENERELLE INFORMASJONEN FRA PBEs 
NETTSIDER: 

Plankunngjøringer - 

Informasjon 

Målet er at plankunngjøringer skal vise alle 

arealplaner i Oslo kommune som du kan uttale 

deg om, og vedtak som du kan klage på. Alle kan 

også abonnere på plankunngjøringer, og får da en 

e-post hver gang en ny plan blir annonsert. 

Tjenesten er gratis 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
omabonnement.asp 

Det tar normalt ett til to år fra en 

grunneier/utbygger starter med planlegging av et 

område til en plan er endelig vedtatt av bystyret. I 

løpet av denne tiden kan alle og enhver komme 

med innspill til planen, innenfor gitte tidspunkt.  

 

Fase Beskrivelse 

Oppstart 

av plan 

Dette er svært tidlig i planarbeidet. Den som står bak planen, har en idé om hva som skal 

gjøres med området, men planen er ikke detaljert. Plan- og bygningsetaten har kommet 

med sin foreløpige vurdering av planidéen.  

 

Her kan hvem som helst komme med innspill til dem som utarbeider planen (fagkyndig). 

Gode innspill vil ofte være kjærkomne så tidlig i prosessen. Uttalelsene sendes til den som 

er forslagstiller, som avgjør hva de tar hensyn til eller ikke.  

Offentlig 

ettersyn 

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. Planen er da ferdig 

utarbeidet, og fordeler og ulemper med planen skal være belyst. Planmaterialet er ofte 

omfattende med flere vedlegg. Av og til er det flere alternativer.  

 

Ved offentlig ettersyn kan også alle uttale seg, og innspillene sendes til Plan- og 

bygningsetaten (PBE). PBE og forslagsstiller vurderer om noen av innspillene er så viktige 

at planen må endres. PBE vurderer om saken eventuelt ikke kan anbefales. 

Vedtatt 

plan 

Planen er nå endelig vedtatt, som regel av bystyret. Hvis planforslaget innebærer 

nybygging, kan utbyggere/grunneiere sende inn byggesøknad til PBE.  

 

Man kan klage på en vedtatt plan, men det er kun naboer og dem med rettslig 

klageinteresse som kan gjøre dette. Det skal mye til at en vedtatt plan blir omgjort, med 

mindre det er gjort saksbehandlingsfeil, eller det kommer opp helt nye momenter som ikke 

er vurdert før. Klagen sendes til PBE, men det er Fylkesmannen som til slutt avgjør om en 

klage skal føre frem. 

 

 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/omabonnement.asp
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/omabonnement.asp

