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Referat 
for 

Temakomite nærdemokrati 
 

Møtetidspunkt 05.01 2016 klokka 11.00 (etter AU) 

Møtested:  Sandefjord rådhus – formannskapssalen 

Innkalles:   Nils Ingar Aabol (leder) 

   Bjørn Ole Gleditsch (medlem) 

Hilde Hoff Håkonsen (medlem) 

Anders Sperre (medlem) 

Helene Eriksen (medlem) forfall 

Kåre Pettersen (medlem) 

Gudrun Haabeth Grindaker (prosjektleder SAS) 

 

 

Sak 01/16 

Godkjenning av innkalling og agenda 

Vedtak: Godkjent 

Sak 02/16 

Godkjenning av referat fra møtet 24.11 2015, se vedlegg c) 

Det kom spørsmål om det er igangsatt videre samarbeid med a) Lokal TV, b) Folkehelse jfr 

forrige møte 

Svar:  

a) Det vil bli tatt kontakt med Lokal-TV i samsvar med komiteens vedtak 

b) Folkehelse: Vil bli gjort i forbindelse med oppstart av folkehelse-/planstrategiarbeidet.,  

Vedtak: referat for øvrig godkjent 

Sak 03/16 

Nærdemokrati, Inndeling i kommunene. Prinsippdiskusjon, se vedlegg a) Utredning 

Vedtak: 

Nærdemokratikomiteen mener inndelingen av nærmiljøutvalg skal følge 

barneskolenes kretsgrense i hele nye Sandefjord kommune. 

Sak 04/16 

Nærdemokrati, innflytelsesnivå. Prinsippdiskusjon, se vedlegg: a) Utredning og b) Reglement 

Nærmiljøutvalg Sandefjord. 
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Vedtak:  

Administrasjonen får i oppdrag å se videre på ordningen og legge fram forslag til en 

helhetlig ordning. 

Sak 05/16 

Nærdemokrati, deltakelse og ressurser, Prinsippdiskusjon, se vedtak sak 04/16  

Sak 06/16 

Temadag: Nærdemokrati. Utsatt behandling 

I komitemøtet i november ble spørsmålet om temadag utsatt til januarmøtet.  Spørsmålet og 

saken som da ble reist var: 

Bør vi arrangere en temadag (3-4 timer), evt etterfulgt av en workshop, for aktuelle 

folkevalgte (temakomite Nærdemokrati og/eller Fellesnemnda).  

Hensikt med en slik temadag: Få innsikt, grunnlag for noen samtaler/refleksjoner, og 

modning frem mot kommende beslutninger.  

Vi har behov for et fagmiljø/en/to innleder(e) som kan redegjøre for de viktigste 

problemstillinger, hovedalternativ og de veivalg som må gjøres. 

Geir Almlid, seniorrådgiver Distriktssenteret er allerede en viktig ressurs, Kan det 

være aktuelt å invitere ressurspersoner fra KS? 

Utsettes til 9. februar 

Sak 07/16  

Møteplan framdrift.  

Møtene skal legges til tirsdager.  

Neste møte 9. februar, kl 9.30, Sandefjord. Legge fram ordning jfr vedtak 6/16 

1.mars kl 10.00 Stokke rådhus, revidert forslag, ut til videre behandling 

5. april klokka 10. Herredshuset Andebu. Oppsummering, videre prosess 

3. mai klokka 10, Sandefjord 

Bør Geir Almlid inviteres til neste møte for å ha en drøfting og gjennomgang av de prinsipper 

som er besluttet og en tilnærming på gjennomgang av videre framdrift 

Vedtak: Geir Almlid inviteres til neste møte 

Sak 08/16 

Eventuelt 
Ingen sak innmeldt 
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Stokke 20.01-16 
 
 
Nils Ingar Aabol 
Leder        Trondar Lien 
        Sekretariatsrådgiver  
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Vedlegg a) 

 

Utredning med forslag, involverings- og representasjonsmodeller for nærdemokrati nye 

Sandefjord 

Innledning 
I novembermøtet ble nærdemokratiutvalget enig om å bygge nærdemokrati i den nye kommunen på 

modellen fra Sandefjord. Samtidig ligger det i vedtaket at oppgavene som skal ligge i nærdemokratiet 

også er ment å kunne styrke lokalkunnskap og innsikt i saker som angår områder i den nye 

kommunen. 

Vedtaket 
Gjort i møtet i nærdemokratiutvalg 24.11, sak 30/15 

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 

 Utvalgene 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. 

Videre utredning 
Vedlagt ligger Sandefjords retningslinjer for nærmiljøutvalgene  

Denne utredningen vil se på fire forhold 

1) Oppgaver 

2) Inndeling av områder 

3) Deltakelse 

4) Ressurser 

1 Oppgaver 
Nærdemokratikomiteen vedtok i sitt møte at: 

Nærdemokratiutvalgene bør være bydelenes/kommunedelene  samlende kontaktpunkt mot 

kommunens politiske og administrative ledelse. 
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At nærdemokratiutvalgene bør fungere også som høringspart i alle saker som angår deres 

nærområde eller tilliggende nærområde. 

Og at 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. 

I ordningen som Sandefjord har, har utvalgene primært helt definerte oppgaver, i hovedsak retter mot 

barn og unge. I retningslinjene heter det: 

§ 2 Program 

Nærmiljøutvalgene skal innrette sin virksomhet mot følgende områder 

 Fysisk oppvekstmiljø i nærmiljødistriktet – Hundremeterskogen 

 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud for målgruppen barn- og unge i 

nærmiljødistriktet – Livet Mellom Husene 

 

I retningslinjene er det videre nevnt konkrete tiltak og strategier for å nå målsettingen, og videre 

hvordan tiltakene skal driftes og at dette også er de mest sentrale punktene på utvalgenes årsmøter. I 

en rapport lagt fram om ordningen lagt fram for politisk behandling i 2009 heter det at: 

“Nærmiljøutvalgene har målgruppe barn under 13 år i lokalmiljøene (…)” 

I program og retningslinjer vedtatt i november 2014 er målsettingen gjort noe mer generell, men 

konkretisert til følgende: 

Ivareta og utvikle attraktive arenaer for uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet, etter følgende 

standard: 

 Minst en balløkke med lys 

 Minst en flate med vannuttak og lys 

 Minst en akebakke med lys 

 Minst et turmål med bålplass 

 Minst en ”grå” flate for ball- og hjulaktiviteter 

 

Det opplyses administrativt fra Sandefjord kommune (idrett og fritid) at utvalgene også oppfordres til 

å uttale seg i saker som angår sitt nærmiljø. 

Nærdemokratikomiteen for nye Sandefjord har tidligere gitt uttrykk for at nærmiljøutvalgene også skal 

ha en rolle i det lokale demokratiet, men ikke på høyeste nivå (ikke bindende vedtak, ikke 

budsjettarbeid). I praksis betyr det at nærmiljøutvalgene går noen skritt videre i forhold til de oppgaver 

som tilligger de eksisterende utvalgene i Sandefjord. Ikke minst kan en voksen befolkning være en 

ressurs for deltakelse i nærdemokrati og stedsutvikling. 

I henhold til lovverk om kommunenes oppbygning og drift, har alle innbyggere som det måtte angå 

denne retten. For nærmiljøutvalget blir det sentrale spørsmål om, og i tilfelle hvordan utvalgene kan få 

en innflytelse inn mot saker som angår deres område, det være seg i plansaker, overordnede saker 

konkrete vedtak, osv. 

En mulighet er at utvalgene holdes særskilt oppdatert om saker som gjelder sitt område. 

For at dette skal kunne gjennomføres, må de enkelte saker forvaltningsmessig også knyttes stedlig til 
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enkeltområder. Spesielt gjelder dette dersom utvalgene skal være sentrale knutepunkt i den nye 

kommunen. 

For at de skal kunne få mulighet til å ha en viktig plass i oppbyggingen av et demokratisk system, kan 

de gis talerett i utvalg på en måte som ikke strider mot kommune- eller forvaltningsloven. Konkrete 

oppgaver som å ivareta fysisk oppvekstmiljø og arbeide med og for sosiale nettverk for ulike 

målgrupper. 

Skal nærmiljøutvalgene ha et eget handlingsrom slik nærdemokratikomiteen har signalisert, må de 

både få medbestemmelse over oppgaver og ressurser slik at de kan uttale seg om politiske saker, og 

medvirke til økt nærdemokrati.  

Stedsutvikling  

I forhandlingsgrunnlaget forut for sammenslåingsvedtaket, ble det strukturelt lagt opp til at 

nærmiljøarbeid skulle legges til en sektor som også skal arbeide med kultur, frivillighet og 

stedsutvikling. De nye nærmiljøutvalgene kan bli gode medspillere for å utvikle alle store og små 

steder i den nye kommunen. Både Stokke og Andebu har steder med god identitet og tydelig definerte 

fellestrekk og utviklingspotensial. Sandefjord har bydeler og områder med det samme potensialet. Ved 

å utvikle lokalmiljøene hver for seg og sammen, kan både enkeltområder og kommunen som helhet, 

komme styrket ut. 

Forslag 1) Nærmiljøene skal være en viktig del av stedsutviklingen for nye Sandefjord. 

 

2) Nærdemokratiarbeidet bør omfatte både konkrete tiltak og.være en stemme inn 

i lokaldemokratiet. 

Møtearenaer: 

 Dialogmøter, for nærmiljø 

 Høringsorgan i saker som angår lokalmiljøet 

 

Konkrete tiltak: 

 Fysisk oppvekstmiljø i nærmiljødistriktet – Hundremeterskogen 

 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud for målgruppen barn- og 

unge i nærmiljødistriktet – Livet Mellom Husene 

3) Politisk ledelse  

 

 

 

  

2 Inndeling 
Som det framgår av vedlegg retningslinjer for nærmiljøutvalgene, består Sandefjord nærmiljøutvalg 

av 14 slike distrikter. Med et folketall på drøyt 45.000 innbyggere, blir det et gjennomsnitt på drøyt 

3200 innbyggere per utvalg. Inndeling i Sandefjord følger skolekretsene for barneskolene. 

Dette er en ordning som gir klare grenser og god tilhørighet for innbyggeren – uavhengig hvor i den 

nye kommunen en bor. 

For Stokke kan det bety tre slike områder: Stokke sentrum/Ramsum, 

Melsomvik/Vårnes/Storevar/Feen og Vennerød/Fossnes.  

Befolkningsmessig er områdene i Stokke noe skjevt fordelt, noe som det bør tas hensyn til i ordningen 

– slik tilfellet er for noen av områdene i eksisterende Sandefjord. 
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Også for Andebu betyr det tre områder: Andebu sentrum, Kodal og Høyjord. Dette er også 

inndelingen i henhold til de gamle kirkesognene. Her er Andebu sentrum det klart største stedet. Det 

vil være naturlig å se inndelingen i sammenheng med en gjennomgang skolekretsinndelingen i den nye 

store kommunen. Spesielt gjelder dette for grenseområdene mellom dagens kommuner. 

Til sammen blir det 20 slike utvalg i en kommune med om lag 60.000 innbyggere. Fortsatt vil hvert 

utvalg ha en gjennomsnittlig representasjon med ca 3000. Gjennomsnittstallet går noe ned, noe som 

skyldes at noen av utvalgene i Stokke og Andebu vil være klart mindre enn gjennomsnittstallet. 

Om nærdemokratikomiteen ønsker annen inndeling, er det mulig å inndele via grunnkretser, u-

skolegrense, kirkesogn eller ren administrativ/politisk inndeling. 

Forslag 

vedtatt 

1) Nærdemokratikomiteen mener inndelingen av nærmiljøutvalg skal følge 

barneskolenes kretsgrense i hele nye Sandefjord kommune. 

3 Deltakelse  
En hovedutfordring (ikke som problem) er å rekruttere medlemmer inn til frivillig arbeid i et slikt 

utvalg. Rekruttering kan skje på flere måter, men representasjon bør skje via demokratiske valg på et 

årsmøte.  

I retningslinjene for nærmiljøutvalgene i Sandefjord, §3, står det beskrevet hvordan årsmøtet skal 

avvikles og hvilke saker som skal opp. 

Dette kan videreføres og brukes i det videre arbeidet. Men det bør gå tydeligere fram når vedtekter og 

retningslinjer skal utarbeides, hvem som kan velges og hvordan rekrutteringsarbeidet bør foregå. 

Nærdemokratikomitéen har tidligere gjort vedtak om at: 

 Nærdemokratiutvalgene bør være frittstående og partipolitisk uavhengige råd, med 

eget organisasjonsnummer. 

 Nærdemokratiutvalgene bør gå ut fra enkeltmenneskers engasjement for egne 

nærområder. 

Om disse prinsippene skal følges, må rekrutteringen skje bredt og gjøres godt kjent blant alle 

kommunens innbyggere.  

Det kan også legges opp til et stormøte en gang i året der alle medlemmer i alle styrene i de ulike 

nærmiljøutvalgene møtes for å drøfte felles problemstillinger og der kommunens administrasjon og 

politiske ledelse bør være representert. 

Forslag 1) Nærmiljøutvalgene skal rekruttere bredt slik at alle i prinsippet skal kunne være 

en del av ordningen 

2) Årsmøter og organisering skal bygge på dagens ordning i Sandefjord  

3) En gang i året skal det avholdes stormøte der valgte representanter møtes. 

Ordningen administreres av kommunen 

4 Ressurser 
I sitt innledende arbeid har nærdemokratikomiteen besøkt Sandes, Fredrikstad og Holbæk i Danmark. 

Begge steder har hver sine modeller – men felles er at det brukes betydelige ressurser på å holde dette i 

gang. 
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Dagens ordning i Sandefjord er basert på frivillighet og ubetalt innsats. Det er i Sandefjord satt av ca 

1,5 million til årlig nærmiljøarbeid. Denne summen skal både gå til drift og vedlikehold av de tiltakene 

som omfattes av ordningen. 

 

Enkelte av utvalgene har selv valgt å bruke noe av sin ressurser på å gi godtgjøring til leder og/eller 

andre sentrale medlemmer lokalt. Men først og fremst er pengene tenkt brukt på lokale tiltak.  

I nærdemokratiets vedtak 20. november 2015 heter det at: 

“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.” 

 

Skal nærdemokratiutvalgene få en viktig plass i den nye kommunen, må de også settes i stand til dette 

med administrativ støtte. Størrelsen og omfanget av denne støtten må drøftes slik at 

nærdemokratiarbeidet blir reelt utover å løse praktiske oppgaver i respektive nærmiljø. I Holbæk 

brukes det mye ressurser for å få et levende og godt nærdemokrati. 

 

Forslag 1) Omfanget av ressurser som settes inn i nærdemokratiarbeidet skal speile de 

forventningene som stilles til ordningen 

2) Det bør vurderes om godtgjøring for ledelse NMU skal gjøres etter en felles 

norm. 

 

 

 

 

  



 

9 

 

Vedlegg b) 

Program og retningslinjer for nærmiljøutvalgene (Justert pr 25.11.2014) 

§ 1 Generelle bestemmelser 

Et nærmiljødistrikt er samsvarende med opptaksområdet for en barneskole og det er 14 

nærmiljødistrikter i kommunen.  I hvert nærmiljødistrikt skal det være et nærmiljøutvalg som arbeider 

for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.   

§ 1.1  Utbetaling av driftstilskudd fra Sandefjord Kommune 

Utbetaling av driftstilskudd fra Sandefjord Kommune forutsetter at nærmiljøutvalget drives etter 

gjeldende retningslinjer og programmer, og at Kultur- og fritidssjefen godkjenner referat fra årsmøte 

inkl. kopi av årsmelding, revidert regnskap, budsjett, handlingsplan for neste driftsår, samt 

vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for en periode for 3-5 år  

Det er en forutsetning for å få innvilget kommunalt tilskudd at søkere/tilskuddsmottakere forplikter 

seg til å gi innehavere av kommunens opplevelseskort mulighet for fritt medlemskap, fri adgang til 

arrangementer m.v., der dette er relevant, etter de retningslinjer som til enhver tid måtte gjelde for 

opplevelseskortet. 

§1.2  Samarbeid og tilskudd 

Nærmiljøutvalgene skal ta initiativ til, og/eller motivere til samarbeidsprosjekter med lokale aktører 

som et supplement til de lokale foreningenes aktiviteter.  Dersom en forening som kan motta 

driftstilskudd fra Sandefjord kommune søker et nærmiljøutvalg om tilskudd til drift, eller utstyr/anlegg 

til foreningens ordinære aktivitet, skal søknaden henvises til Sandefjord Kommune v/ Kultur- og 

fritidssjefen.   

 

§ 2 Program 

Nærmiljøutvalgene skal innrette sin virksomhet mot følgende områder 

 Fysisk oppvekstmiljø i nærmiljødistriktet – Hundremeterskogen 

 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud for målgruppen barn- og unge i nærmiljødistriktet – 

Livet Mellom Husene 

§ 2.1 Fysisk oppvekstmiljø - Hundremeterskogen 

Målsetting: 

Ivareta og utvikle attraktive arenaer for uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet, etter følgende standard: 

 Minst en balløkke med lys 

 Minst en flate med vannuttak og lys 

 Minst en akebakke med lys 

 Minst et turmål med bålplass 

 Minst en ”grå” flate for ball- og hjulaktiviteter 

Strategi 

 Utvikle nye aktivitetsarenaer i samråd og dialog med barn og unge i lokalmiljøet 
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 Tilrettelegge for kommunikasjon med brukere og drivere av anlegg 

 Utarbeide og følge opp individuelle vedlikeholdsplaner for aktivitetsanlegg som 

nærmiljøutvalget har initiert og/eller har ansvar for 
§2.2 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud - Livet mellom husene 

Målsetting 

Ivareta og utvikle attraktive og tidsaktuelle aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet etter følgende 

standard: 

 Minst et arrangement/tiltak for opplevelser og tradisjoner pr år 

 Minst en samling for drøfting av behov og tiltak pr år 

 Minst to samlende arrangement/tiltak pr år 

Strategi: 

 I samarbeid med skole, foreningsliv og andre aktører initiere tiltak for målgruppen, med 

særskilt vekt på barn på mellomtrinnet (5 - 7 klasse) 

 Ha løpende dialog med deltakere og drivere av tiltak 

 Ivareta og utvikle eksisterende aktiviteter og tradisjoner  

 Tiltak i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer for nærmiljøutvalgene 

§ 3 Organisering og årsmøte  

Nærmiljøutvalgene skal organiseres med leder, kasserer og sekretær. Det skal avvikles årsmøte innen 

utgangen av mars mnd hvert år hvor det skal behandles: 

 Valg av møteleder/referent 

 Årsmelding fra forrige driftsår 

 Revidert regnskap fra forrige driftsår 

 Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg de selv har initiert eller tatt driftsansvar for.  

Planen skal synliggjøre vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov med kostnadsoverslag fremført 

for en periode på 3-5 år.   

 Avsetninger til oppfølging av drifts- og vedlikeholdsplan 

 Budsjett og handlingsplan for neste driftsår  

 Valg 

 

Det skal føres årsmøtereferat som skal signeres av leder og sekretær. 

Årsmøtet skal bekjentgjøres i skolekretsen og alle som bor i kretsen har tale - forslags- og stemmerett 

på årsmøtet. 

 

Innenfor disse rammene bestemmer nærmiljøutvalget selv sin organisering, prokura og 

sammensetning.   

§ 4 Endring og opphør 

Endringer av målsettinger og vedtekter kan kun gjøres av Sandefjord kommune v/Kultur- 

fritidsutvalget etter forutgående drøfting med nærmiljøutvalgene. 
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Ved driftsstans i et nærmiljøutvalg i mer enn 6 måneder kan Sandefjord Kommune kreve 

disposisjonsrett over avsatte midler for å sikre løpende vedlikehold i samsvar med gjeldende 

vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for nærmiljødistriktet. 

Ved opphør av et nærmiljøutvalg, eller ved avvikling av ordningen, skal innestående driftsmidler og 

avsatte midler til vedlikehold/rehabilitering tilbakeføres Sandefjord Kommune. 
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Vedlegg c) 

Referat 

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)  

((til stede på bare deler av møtet) 

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  
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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 

 Utvalgene 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. 
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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 


