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REFERAT 

fra møte i  

Temakomitéen for nærdemokrati 

 

Tid for møtet:  05.04.2016 kl 10.00 – 12.30 

Møtested:  Herredshuset i Andebu 

Til stede:  Nils Ingar Aabol (leder), Bjørn Ole Gleditsch, Hilde Hoff Håkonsen, 

og Helene Eriksen.  

Fravær: Anders Sperre og Kåre Pettersen 

Fra administrasjonen: Gudrun Haabeth Grindaker (prosjektleder nye Sandefjord), Siri 

Fristad Mathisen (del-prosjektleder kultur, friluftsliv, by- og 

stedsutvikling og referent) 

 

Følgende saker ble behandlet:  

 

Sak 14/16 Godkjenning av innkalling og agenda 

Vedtak:  

Innkalling og agenda godkjennes uten merknader.  

 

Sak 15/16 Godkjenning av referat fra møte 01.03.2016 

Vedtak:  

Referatet godkjent uten merknader. 
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Sak 16/16 Oppbygging av nærdemokratimodell for nye Sandefjord, struktur 

Vedtak:  

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

for det videre arbeide med konkretisering av modellen for nærdemokrati:  

 

1.1 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 (NMU) i hele kommunen, som 

innebærer medvirkning, basert på informasjon, høring og dialog.  

Nærmiljøutvalgenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstmiljøer og 

aktivitet for barn og unge. 

 

1.2 Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den nye 

nærdemokratiordningen.  

 

1.3 Inndelingen av kommunen i NMU-områder skal som hovedregel følge de til enhver 

tid eksisterende barneskolekretser i 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 innføres ordninger som tilrettelegger for dialog mellom innbyggere og folkevalgte 

gjennom dialogmøter og digitale løsninger. Opprettelse av et dialogutvalg bør 

vurderes. Dialogmøter avholdes minst en gang i året og når NMU’ene finner det 

hensiktsmessig. NMU’ene skal gis muligheter for innspill i kommuneplanarbeidet og i 

andre større saken som angår nærmiljøet. 
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1.7 Ordningen må følges opp med nødvendige administrative og økonomiske ressurser. 

Basert på ordningen i gamle Sandefjord utgjør et estimat kr 100 00 til hvert NMU, (21 

NMU er) samt kr 100 000 til felles høringer/møter med folkevalgte og en 

personalressurs på ca 0,5 årsverk, totalt ca 2.535.000 kr. Direkte økonomisk 

ressursbruken vedtas ved behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2017 – 2021. 

I tillegg kommer indirekte ressursbruk i form av praktisk bistand, søknadshåndtering, 

prosjektbeskrivelser og annet.  

 

1.8 Ordningen bør evalueres etter tre år.  

 

2. Modell og innhold legges frem for Fellesnemnda til drøfting 26. april 2016. Deretter 

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

Det tas sikte på at Fellesnemnda vedtar ordningen i august 2016. 

 

Det avklares hvilke deler av vedtektene (retningslinjene) som skal være identiske for alle 

NMU, og hva som evt kan variere. Hensikt og hovedmålene for nærmiljøutvalgene skal 

være lik for alle NMU i nye Sandefjord kommune.  

 

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

frivillige organisasjoner og eksisterende nærmiljøutvalg i dagens tre kommuner.  

 

4. Det utarbeides en oppstartstrategi for etablering av nærmiljøordningen i gamle Stokke og 

Andebu, og det utarbeides en strategi for implementering av nærdemokratiordningen i nye 

Sandefjord.  

 

Sak 16/17 Videre møteplan 

Neste møte i Temakomitéen avholdes tirsdag 10. mai kl 11.30 i Sandefjord rådhus. 

 

Sak 17/16 Eventuelt 

Ingen saker behandlet under Eventuelt.  

 

 

 

Referent: Siri Fristad Mathisen 


