
1 

 

 

REFERAT 

fra møte i  

Temakomitéen for nærdemokrati 

 

Tid for møtet:  01.09.2016 – kl 9.00 – 12.00 

Møtested:  Stokke rådhus, formannskapssalen 

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

Anders Sperre  

Fravær: Helene Eriksen og Kåre Pettersen 

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

Rismyhr (ass.rådmann, SAS) Eirin Farmen (ass.rådmann, Andebu) 

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

stedsutvikling og referent) 

   Fra Distriktssenteret: Anne Irene Myhr og Stine Johansen Utler. 

   Fra Kommuneforlaget: Line Blomberg 

 

Følgende saker ble behandlet:  

Sak 23/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.  

 

Sak 24/16 Godkjenning av referat fra møte 18.05.2016 

Vedtak:  

Referatet godkjent uten merknader. 

 

Sak 25/16 Introduksjon til lokaldemokratiundersøkelsen 

Vedtak:  

Orienteringen tatt til etterretning. 

Fullstendig referat fra behandlingen av denne saken sendes ut i egen forsendelse. 
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Sak 26/16 Innspill til overordnede målsettinger og vedtekter til nærdemokratiordningen 

i nye Sandefjord, etter høring med frist 23. august 2016. 

 

Vedtak: 

Overordnede målsettinger og vedtekter for nærdemokratiordningen i nye Sandefjord, etter 

høring med frist 23. august 2016, er vedtatt med følgende endringer: 

 

Overordnede målsettinger: 

 Punkt 1.2 endres til; 

Retningslinjene for nærmiljøutvalgene gjøres gjeldende i den nye 

nærdemokratiordningen. 

 

 Punkt 1.4 endres til; 

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

høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet, for å styrke 

lokaldemokratiet. 

 

 Punkt 1.7 endres til; 

Ordningen må følges opp med nødvendige administrative og økonomiske ressurser. 

Det bør tilstrebes en ressurstilgang minst på dagens nivå. 

 

Vedtekter, endres til Retningslinjer. 

 § 6.2, siste avsnitt, endres til; 

Ved ev. opphør av et nærmiljøutvalg, eller ved avvikling av ordningen, skal etablerte 

anlegg, innestående driftsmidler og avsatte midler til vedlikehold/rehabilitering, 

overføres til Sandefjord kommune under forutsetning om at midlene benyttes til videre 

drift og vedlikehold av NMU- anlegg og områder, og tilsvarende formål. 

 

Retningslinjene vil danne grunnlaget for en avtale mellom Sandefjord kommune og 

det enkelte nærmiljøutvalg. 

 

 § 3.2, første avsnitt, endres til; 

Alle nærmiljøutvalg avholder årsmøte innen utgangen av april hvert år. 
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Sak 27/16  Fastsettelse av tid og sted for neste møte. 

 

Vedtak: Mandag 10. oktober kl 13 – 15 i Andebu herredshus. 

 

Sak 28/16 Eventuelt 

Vedtak: Ingen saker meldt. 

 

Referent: Siri Fristad Mathisen 


