
 

Referat  
Temakomite nærdemokrati 

 
 

Møtedato: 20.10.2015 
Møtested: Andebu 
Møtetid: 11.00-12.30 
Til stede:  Nils Ingar Aabol, leder (Stokke kommune) 
  Kåre Pettersen (Stokke kommune) 
  Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord kommune) 
  Hilde Hoff Håkonsen (Andebu kommune) 
Fraværende: Anders Sperre 
  Helene Eriksen 
Innkalt:  Geir Almlid, seniorrådgiver Distriktssenteret 

 
Sak 017/15 

Godkjenning av innkalling og agenda. 

VEDTAK: Innkalling og agenda godkjent. 

Sak 018/15 

Godkjennelse av referat fra møte 18. august 2015. 

VEDTAK: Referat godkjent. 

Sak 019/15 

Milepælsplan fram til endelig innstilling juni 2016. 

VEDTAK: Foreløpig framlagt milepælsplan godkjent, men vil bli vurdert på nytt i 

senere møte. Milepælsplan vedlagt. 

Sak 020/15 

Hva skal nærdemokrati være (innhold og nivå)? 

VEDTAK: Prosjektleder ved komitesekretariatet får i oppdrag å utarbeide sak om 

temaet til neste møtet. Utarbeidelsen bør skje med innspill fra komiteens medlemmer 

og tidligere innhentet kunnskap og i samarbeid med Geir Almlid, seniorrådgiver 

Distriktssenteret. 

Sak 021/15 

Hvilken struktur bør nærdemokratiet ha? 

VEDTAK: Saken utsettes og ses i sammenheng med utredning og vedtak om 

nærdemokrati innhold og nivå. 

Sak 022/15 

Hvor mye og hvilke ressurser skal settes inn i nærdemokratiets tjeneste? 

VEDTAK: Saken utsettes og ses i sammenheng med utredning og vedtak om 

nærdemokrati innhold og nivå. 

Sak 023/15 



 
Møteplan fram til juni 2016 

 VEDTAK: Neste møte berammes til 24. november kl 12-14. 

 Forslag til møteplan for videre komitemøter framlegges på novembermøtet.  

 Møter i temakomitéen legges fortrinnsvis sammenfallende med møter i SAS-.AU 

Sak 024/15 

Folkehelsemidler, felles kartlegging 

Det er bevilget inntil 400.000 kroner fra Helsedirektoratet  + 100.000 kroner fra 

Fylkeskommunen kroner til et felles kartleggingsprosjekt om nærmiljø og folkehelse. 

Pengene skal brukes av kommunene Larvik, Andebu (også på vegne av Stokke og 

Sandefjord), Tønsberg, Horten og Tjøme. Hvordan dette videre skal organiseres i  

nærdemokratisk sammenheng, bør drøftes.  

 

VEDTAK: Orienteringen om bevilgningen tas til etterretning. 

Folkehelsekoordinatorene i de tre SAS-kommunene Unni Aadne Grete Inger Marie 

Solberg Evensen Øvrum inviteres til neste møte for en orientering om 

kommunesammenslåing og folkehelsearbeid 

Sak 025/15 

Medvirkning nærdemokrati, innspill. 

Nils Ingar Aabol orienterte om uformell kontakt med Børge Waage i TV-Vestfold som driver 

“Dugnads-TV” en mulighet for lokalsamfunn.  

VEDTAK: Børge Waage fra TV-Vestfold inviteres til kommende møte i temakomiteen 

for å orientere om mulighetene dugnads-TV kan gi i en nærdemokratisk sammenheng 

 

 

Vedlagt: Forslag til milepælsplan temakomite nærmiljø. 

 
 
Stokke, 14.10.15 
 
 
Nils Ingar Aabol 
Leder        Trondar Lien 
        Sekretariatsrådgiver  
  



 
 

 

 

Forslag til milepælsplan fram til endelig innstilling juni 2016 
 

Medio desember: 

 Forslag for innhold og nivå på nærdemokratiet 

Primo februar: 

 Forslag til inndeling av bydeler/kommunedeler/organisasjonsform 

o Herunder hvor mye og hvilke ressurser skal settes inn i nærdemokratiets tjeneste 

o Ressursrammer, til bruk i det enkelte området, administrativ bistand 

Medio mars (før påske) 

 Klar forslag til ressursrammer oppstart, drift og videre prosess 

 Klar plan for medvirkning, herunder: 

o Politisk i SAS-kommunene 

o I frivillighetsorganisasjoner 

o Lokale politiske lag og foreninger 

Medio mai 

 Utarbeidelse av forslaget. Tett oppfølging av politiske prosesser fram til felles vedtak 

o Viktig med forankring både politisk, organisasjonsmessig i nærmiljøene og 

administrativt ihht vedtatt struktur i Nye Sandefjord. 

 

 


