
 
 

Møteinnkalling 
for 

Temakomite nærdemokrati 
 

Møtedato:   24.11 2015 

Møtested:  Sandefjord rådhus kl 12-14 

Til stede::   Nils Ingar Aabol (leder) 

   Bjørn Ole Gleditsch (medlem) 

Hilde Hoff Håkonsen (medlem) 

Anders Sperre (medlem) 

Helene Eriksen (medlem) 

Kåre Pettersen (medlem) 

Gudrun Haabeth Grindaker (prosjektleder SAS) 

Invitert:   Børge Waage, TV-Vestfold (invitert gjest) 

Grete Øvrum (folkehelsekoordinator Andebu)  

Også møtt:  Trond Myrén (kommuneplanlegger, Sandefjord) 

 

Meldt forfall: Inger Marie Solberg (folkehelsekoordinator Stokke) fraværende pga 

kommunikasjonssvikt 

Unni Aadne (folkehelsekoordinator Sandefjord) 

 

 

Agenda: 

Sak 026/15 

innkalling og agenda godkjent 

Sak 027/15 

Referat fra møtet 20.10 2015 godkjent 

Merknad: Komiteen ber om at alle dokumenter sendes ut samlet. 

Sak 028/15 

“Dugnads-TV” en mulighet for lokalsamfunn, innledning ved Børge Waage, TV-Vestfold 

Ønsker samarbeid med frivillighet, dugnads –TV. Ser på nærmiljøarbeid som en del 

av en helhetlig frivillighet.  Bak betalingsmur. Inntekter deles mellom frivillighet, 

gjennomgang av økonomisk modell. 

Ideen er at frivillig dugnads-TV skal bidra til å lime sammen lokalsamfunn gjennom 

denne type mediastruktur. 

Vedtak: 

Børge Waage går sammen med Trondar Lien for videre å se hvordan dette eventuelt 

kan gjøres i en nærdemokratisk setting 



 
 

Sak 029/15 

Folkehelsekoordinatorene Grete Øvrum (Andebu) og kommuneplanlegger Trond Myrén 

orienterte om hvordan folkehelseprosjektet er tenkt brukt inn mot lokalsamfunn, helhet og 

deler i den nye SAS-kommunen. Det ble understreket at midlene ikke skal deles med andre 

kommuner 

Vedtak: 

Prosjektleder, folkehelsekoordinatorer og sekretariatsleder utarbeider en modell for 

implementering av folkehelse, planstrategi og nærdemokrati, 

Grete.evensen.ovrum@andebu.kommune.no 

Sak 030/15 

Nærdemokrati, innflytelsesnivå.  

Prinsippdiskusjon 

Vedtak: 

1) Utvalget ønsker å bygge videre på nærmiljøutvalgsmodellen i Sandefjord. Bør videre 

bygge på: 

 Nærdemokratiutvalgene bør være frittstående og partipolitisk uavhengige 
råd, med eget organisasjonsnummer. 

 Nærdemokratiutvalgene bør gå ut fra enkeltmenneskers engasjement for 
egne nærområder. 

 Nærdemokratiutvalgene bør være uavhengig av kommunens politiske 
struktur, men serves administrativt med administrative ressurser. 

 Nærdemokratiutvalgene bør være bydelenes (kommunedelenes) 
samlende kontaktpunkt mot kommunens politiske og administrative 
ledelse. 

 Nærdemokratiutvalgene bør fungere også som høringspart i alle saker 
som angår deres nærområde eller tilliggende nærområde. 

 Nærdemokratiutvalgene bør stå fritt slik at de også kan søke eksterne 
midler til spesielle prosjekt i egen regi, eller i regi av andre lokale initiativ. 

2) Eksisterende lokalutvalg involveres dersom dagens ordninger endres vesentlig. 

3) Administrasjonen får i oppdrag til møtet i januar å se på involverings- og 
representasjonsmodeller ut fra anbefalt utvalgsmodell. 

Sak 031/15: Temadag: Nærdemokrati.  

Vedtak: 

Beslutningen om en temadag avgjøres etter januarmøtet 
 

Sak 032/15 

Møteplan framdrift 

 Vedtak: 



 
Neste møte 5. januar klokka 12 (etter AU-møte) 

Sak 033/15 

Eventuelt 
Ingen saker innmeldt 
 
 
 
 
 
Stokke, 18.11.15 
 
 
Nils Ingar Aabol 
Leder        Trondar Lien 
        Sekretariatsrådgiver  
 

Vedlegg; Modellskisse for nærdemokrati, innflytelse og medvirkning, lokalt utarbeidet 

 

 

 


