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REFERAT 

 

fra møte i  

Temakomitéen for nærdemokrati 
 

Tid for møtet:  01.03.2016 kl 10.00 – 13.00 

Møtested:   Stokke Rådhus 

Til stede:    

Fra komitéen: Nils Ingar Aabol (leder), Bjørn Ole Gleditsch, Hilde Hoff Håkonsen, Anders 

Sperre, Helene Eriksen og Kåre Pettersen.  

 

Fra administrasjonen: Gudrun Haabeth Grindaker (prosjektleder SAS), Stein Rismyhr 

(assisterende rådmann), Siri Fristad Mathisen (del-prosjektleder kultur, friluftsliv , by- og 

stedsutvikling), Vidar Ankersen (referent) 

 

Følgende saker ble behandlet:  

 

Sak 09/16 Godkjenning av innkalling og agenda 

Vedtak:  

Innkalling og agenda godkjennes uten merknader.  

 

Sak 10/16 Godkjenning av referat fra møte 05.01.2016 

Vedtak:  

Referatet godkjent med den endring at vedtak i sakene 3,4 og 5 skal lyde som følger:  

1. Målene og hovedprinsippene for nærmiljøutvalgene i gamle Sandefjord videreføres i nye 

Sandefjord.  

2. Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den nye 

nærdemokratimodellen.  

3. Inndelingen av nærmiljøutvalg skal følge barneskolenes kretsgrenser i hele nye 

Sandefjord kommune – totalt 21 nærmiljøutvalg.  

4. Nærmiljøutvalgene skal ha mulighet for medvirkning i kommunale prosesser ved å være 

høringsinstans i saker som berører deres nærområde.  
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5. Nærmiljøutvalgene skal være partipolitisk uavhengige utvalg, med eget organisasjons-

nummer.  

6. Det gjennomføres dialogmøter.  

 

Pkt. 3 gjøres til gjenstand for videre drøftelse i temakomiteen.  

 

Sak 11/16 Oppbygging av nærdemokratimodell for nye Sandefjord, struktur 

Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker innledet med en kort oppsummering av komitéens 

arbeid til nå, inkludert de vedtak komitéen har fattet og de føringer den har gitt. Hun ga i til-

legg en kort oversikt over innholdet i det notatet som fulgte saken, som grunnlag for videre 

avklaring vedrørende nærdemokratimodellens oppbygging, funksjon m.v.  

 

Vedtak:  

1. Temakomitéen anbefaler for Fellesnemnda at etterfølgende målsettinger legges til grunn 

for det videre arbeide med konkretisering av modellen for nærdemokrati:  

 

 Målet med nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune er tettere dialog 

mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og å bidra til økt 

valgdeltakelse.  

 

Til grunn legges en modell med nærmiljøutvalg i hele kommunen, som innebærer 

medvirkning, basert på informasjon, høring og dialog. 

 

1.1 Målene og hovedprinsippene for nærmiljøutvalgene i gamle Sandefjord videreføres i 

nye Sandefjord.  

 Nærmiljøutvalgenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstmiljøer 

og aktivitet for barn og unge.  

 Utvalgene skal i tillegg fungere som høringsinstans i alle saker som angår inn-

byggerne i de respektive nærmiljøene, uavhengig av berørte aldersgrupper. Dette 

forutsetter en tett dialog mellom kommunens folkevalgte, administrasjon og 

innbyggerne.  

 

1.2 Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den nye 

nærdemokratiordningen.  
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1.3 Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal som hovedregel følge de til 

enhver tid eksisterende barneskolekretser i hele nye Sandefjord kommune – pr i dag 

totalt 21 nærmiljøutvalg.  

 

1.4 Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være 

høringsinstans i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av 

aldersgruppe, for å styrke lokaldemokratiet.   

 

1.5 Nærmiljøutvalgene skal være partipolitisk uavhengige utvalg, med eget organisasjons-

nummer.  

 

1.6 Det gjennomføres dialogmøter mellom kommunens folkevalgte/administrasjon og 

nærmiljøutvalgene.  

 

1.7 Ordningen må følges opp med nødvendige administrative ressurser.  

 

1.8 Ordningen bør evalueres etter å ha fungert i 3 år.  

 

2. Temakomitéen arbeider videre med innhold, vedtekter og administrative/økonomiske 

konsekvenser av valgt løsning.  

3. Modell og innhold legges frem for Fellesnemnda til drøfting 26. april. Deretter utarbeider 

komitéen endelig forslag til modell med tilhørende vedtekter og retningslinjer.  Siktemålet 

er endelig vedtak av ordningen i perioden juni – august 2016. 

4. I forkant av Fellesnemndas sluttbehandling sendes Temakomitéens forslag på høring til 

frivillige organisasjoner og eksisterende nærmiljøutvalg i dagens tre kommuner.  

5. Det utarbeides en oppstartstrategi for etablering av nærdemokratiordningen i 

nærmiljøutvalgene.  

 

Sak 12/17 Videre møteplan 

 Neste møte i Temakomitéen avholdes tirsdag 5. april kl 10.00 i Andebu Herredshus.  

 Tidligere planlagt møte tirsdag 3. mai utgår og erstattes av nytt møte tirsdag 10. mai kl 

11.30 i Sandefjord Rådhus.  

 

Sak 13/16 Eventuelt 

Ingen saker behandlet under Eventuelt.  

Referat v/Vidar Ankersen 


