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Referat fra temakomite for nærdemokrati 
Stokke - Andebu - Sandefjord 

Sted:  Stokke rådhus, formannskapssalen 
Tid:  26. mai 2015 kl. 08.30 – 10.30 
 
Til stede: 
Nils Ingar Aabol, leder 
Hilde Hoff Håkonsen 
Bjørn Ole Gleditsch 
Kåre Pettersen 
Helene Eriksen 
Anders Sperre 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Lars Joakim Tveit 
 
 
Sak 004/15 Godkjennelse av agenda 

Agendaen ble godkjent. Eventuelt settes opp som fast punkt på møtene fremover. 

 

Sak 005/15 Godkjennelse av referat fra møte 11.05.15 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. Det ble vist til at man i møtet sa at en 

foreløpig konklusjon er at man kan gå opp til aktiv deltagelse i medvirkningstrappa, 

men ikke avgi politisk avgjørelsesmyndighet. 

 

Sak 006/15 Samarbeid med Distriktssenteret 

Geir Almlid orienterte om at Distriktssenteret (DS) i en viss grad kan følge prosessen. 
Vanligvis følger ikke DS kommunene direkte, men nye Sandefjord kommune er 
interessant å følge som første kommunesammenslåing etter kommunereformen. 
 
DS inviteres til alle møter i temakomiteen, og temakomiteen ønsker et godt 
samarbeid med DS. 
 
Det ble en generell debatt om fordeler og ulemper ved ulike nærdemokratiordninger. 
Det ble konkludert med at utvalgene kan organiseres ulikt, men de bør ha lik 
innflytelse. 
 
Et viktig spørsmål som må avklares er hvordan medlemmene velges/utpekes. En 
mulighet er oppnevning av kommunestyret. En annen mulighet er at utvalgene 
organiserer seg selv etter lokale initiativ. 
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Det ble bestemt å sende et brev til lag/foreninger. Forventningene bør ikke settes for 
høyt, men derimot på et nivå som kan innfris senere. Koordinator utarbeider forslag 
til brev. 
 
Prosessen ble bestemt slik: 
 
a) Brev sendes lag/foreninger før sommerferien 
b) Det orienteres om mandat mm 
c) Lag/foreninger bes om innspill 
d) Det lages deretter en skisse til ordning 
e) Det inviteres så til møter med alle lag og foreninger 
f) Ordningen er klar 01.01.17. 
 
Møtene med lag og foreninger avholdes: 
 
24. august i Andebu 
26. august i Stokke 
31. august i Sandefjord 
 
Møtetid 18.30 – 20.30. 
 
På møtene orienteres det om nærmiljøutvalgene i Sandefjord. 
 
 
Sak 007/15 Møte med Fredrikstad kommune 22.06.15 

Det er avtalt møte med Fredrikstad kommune 22.06.15. Ønsket tidspunkt  
10.00 – 13.00. 
 
DS ser om det er mulig å få evalueringer etc. 
 
Ønsket tema: 
 
a) Erfaringer fra sammenslåingsprosessen (minst vekt på dette) 
b) Beskrivelse av nærdemokratiordningene. Fordeler og ulemper ved ordningene 

som Fredrikstad kommune har. 
 
 
Sak 008/15 Møte med Holbæk kommune 18.08.15 

Det avholdes møte med Holbæk kommune 18.08.15 slik det er avklart mellom 
Holbæk kommune og koordinator. Møtet med Holbæk kommune varer fra 09.00 til 
ca. 12.00.  
 
Etter møtet med Holbæk kommune gjennomføres det møte i temakomiteen. 
 
 
Sak 009/15 Oppsummering, videre oppfølgning 

Videre oppfølgning ble avklart under punkt 006/15. 
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Sak 010/15 Eventuelt 

Koordinator lager en kontaktliste for komiteen. 
 
 
NAVN MOBIL E-POST 

Nils Ingar Aabol 901 34 734 nils.i.a@online.no  

Helene Eriksen 957 89 984 eriksen-helene@hotmail.com  

Bjørn Ole Gleditsch 905 62 270 bog@sandefjord.kommune.no 

Kåre Pettersen 990 22 385 kare.pettersen@adego.no 

Hilde Hoff Håkonsen 915 39 614 hilde.hoff.haakonsen@andebu.kommune.no  

Anders Sperre 908 26 397 anders.sperre@nordicfront.no 

   Lars Joakim Tveit 907 56 926 lars@stokke.kommune.no 

   Geir Almlid 977 73 521 geir.almlid@kdu.no  
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