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10. juni 2015 

 

 

 

NÆRDEMOKRATIORDNING I NYE SANDEFJORD KOMMUNE 

I forbindelse med at nye Sandefjord kommune etableres fra 1. januar 2017 har 

Sandefjord bystyre og kommunestyrene i Andebu og Stokke vedtatt at det skal 

etableres utvalg for nærdemokrati i ulike geografiske områder av den nye 

kommunen. Det skal også etableres eget politisk hovedutvalg for by- og 

stedsutvikling. 

Et nærdemokratiutvalg er en ordning hvor innbyggerne kan øve innflytelse på noen 

av de politiske beslutningene i kommunen. I nåværende Sandefjord kommune er det 

nærmiljøutvalg i tilknytning til alle barneskolene. Disse arbeider for å sikre gode 

oppvekstsvilkår for barn og unge. Utvalgene mottar kommunal støtte til sin 

virksomhet. Denne ordningen skal videreføres og videreutvikles. 

Det er nedsatt en egen politisk temakomite som skal utarbeide forslag til en 

nærdemokratiordning. Vi er opptatt av å styrke kontakten mellom innbyggerne og de 

folkevalgte. 

Vi ber derfor om innspill til innhold, organisering, antall utvalg, ivaretagelse av 

nærmiljø, behov for nærdemokrati etc. Frist for å avgi uttalelse settes til 10. juli 2015. 

Uttalelser sendes postmottak@stokke.kommune.no. 
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På bakgrunn av de innkomne innspill vil det bli utarbeidet en skisse til 

nærdemokratiordning. Skissen fremlegges og presenteres på følgende møter: 

24. august i Andebu, skytterhuset på Døvle kl 18.30 – 20.30. 

26. august i Stokke, Melsom skole kl 18.30 – 20.30. 

31. august i Sandefjord, bystyresalen kl 18.30 – 20.30. 

 

Møtene vil være åpne for alle, og agendaen for møtene vil være: 

a. Informasjon om dagens ordninger 

b. Erfaringer fra andre kommuner 

c. Oppsummering av innspill fra lag og foreninger i kommunene 

d. Debatt og ytterligere innspill 

 

Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å delta på møtene med flere deltagere slik at vi 

får best mulig grunnlag for å gjøre nye Sandefjord kommune til et forbilde for 

nærdemokratiet! 

 

Med vennlig hilsen 

Temakomiteen for nærdemokrati  

i nye Sandefjord kommune 

 

 

Nils Ingar Aabol  Bjørn Ole Gleditsch  Hilde Hoff Håkonsen  

Leder  

 

Helene Eriksen Kåre Pettersen  Anders Sperre 

 


