
SAMARBEIDSMØTE
Nærmiljøutvalgene og Sandefjord kommune

8. november 2022



VELKOMMEN
Ida Cathrine Nilsen

Utvalgsleder

Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid



Presentasjonsrunde
Hvilke nærmiljøutvalg er tilstede 

med hvilke representanter



www.menti.com
Tast inn kode: 7357 3847



INFORMASJON
Inger Line Birkeland

Kontaktperson for nærdemokratiordningen

www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati

http://www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati


Agenda 

• Ny kommuneplan – hva kan utvalgene påvirke?

• Kommunale lekeplasser

• Ungdom og ungdomssaker
• Fritidsaktiviteter for ungdom og ungdomsmidlene
• Ungdom inn i kommunale prosesser

• Gode eksempler
• Sentrum – NMU i politikken
• Melsom – ungdomsmidler og samskaping

• Pause

• Hva er nærmiljøutvalgenes viktigste arbeid?

• Praktisk arbeid – hvordan gjør vi det

• Infobrev

• Møteturné



Kommuneplan 
– arealdelen på høring

Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel

Juridisk bindende dokumenter er 

• nytt plankart

• nye planbestemmelser og retningslinjer

Oversikt over planer via

www.sandefjord.kommune.no/planer 

https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan#heading-h3-1
http://www.sandefjord.kommune.no/planer


Kommuneplan 
– arealdelen på høring

Høringsfristen er 14. november 2022

Kartfortelling 
Ny arealdel 2023-2035 (arcgis.com)

https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74


www.menti.com
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KULTUR- OG FRITIDSKOMMUNEN SANDEFJORD

Kultur- og fritidstiltak er viktig for kommunens 
innbyggere og for utviklingen av bærekraftige 
tettsteder og sentre i kommunen. De kan gi gode 
opplevelser, overskudd, livsglede og trivsel. Bidra til et 
rikt liv, slik at innbyggerne ikke bare har noe å leve av, 
men også noe å leve for. Gjøre kommunen til et godt 
sted å bo, vokse opp og leve.



Temaplan for lekeplasser

Bedt om å prioritere 1–2 lekeplasser i sitt område.

Plan vedtatt i kommunestyret 22.06.2022. 

Ny kontakt med nærmiljøutvalgene.

Egen oppfølgingssak i KIF-utvalget 20.09.2022:

Kommunale lekeplasser oppfølging av temaplan

Avklares i Handlings- og økonomiplanen

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022081155&


Endring av uteområder for alle

Kommunen arbeider videre med om det er områder i 
ditt nærmiljø vi bør tenke på å endre utforming og 
rammene for bruken.

Nye målgrupper?

Soner for ulik aktivitet?

Har ungdommen et sted å være?

Lekeplasser som ikke brukes nå hvor installasjoner 
tilpasses?



Nærmiljøutvalg på Facebook



UNGDOM OG UNGDOMSSAKER
Ida Cathrine Nilsen



Ungdom, nærmiljøutvalgene og kommunen

Ungdomsmidlenes første år 

Sak om «Trygge voksne» og «Helhetlig plan for ungdomsaktiviteter»

Muligheter og utfordringer i nærmiljøet
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Nærmiljøutvalg i Sandefjords Blad



Involvering og medvirkning

Barn og unge i planarbeidet

• Kjersti Lysen er talsperson for barn og unge

• Ungdomsrådet – del av den politiske strukturen med råd og 
utvalg. 

• Medvirkning – ekstra ressurser på å legge til rette for barn og 
unge

• By- og stedsutvikling – en prioritert oppgave. 

Flere råd i den politiske strukturen:

• Eldreråd

• Råd for personer med funksjonsnedsettelse



DE GODE EKSEMPLENE
Inger Line Birkeland



Sentrum Nærmiljøutvalg

Hvordan jobbe politisk?

Roar Berggren



Melsom Nærmiljøutvalg

Samskaping og ungdomsarbeid

Lars Erik Bakke



Pause



Praktisk arbeid

Årlig anmodning om utbetaling frist 15. mai 

Informasjon: www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati

Inger Line Birkeland er kontaktperson tlf: 33 41 67 96

Vurdere innsatsen inn i kommunale prosesser som:

• Skolestruktur

• Reguleringsplaner

• Stedsutvikling

Pådriver der nærmiljøutvalget selv ønsker det

http://www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati
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Nærmiljøutvalg i kommunens journal

130 innkommende henvendelser

72 til spillemidler, lekeplasser, planer, tillatelse fra grunneier 

58 til tilskuddsutbetaling og grunnlag



www.menti.com
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Infobrev fra KIF

Gode tips og informasjon

Frister og tilskuddsordninger

Invitasjoner til nettverkstreff og foredrag

Bli bedre kjent med hva som skjer

Registrer deg via denne sida

www.sandefjord.kommune.no/foreninger

http://www.sandefjord.kommune.no/foreninger
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Registrert riktig?

Sørg for riktig adresse i Brønnøysund

All formell henvendelse

Holdes oppdatert etter hvert valg



www.menti.com
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Møteturné

Ida, Erik og Inger Line ønsker å møte

Nærmiljøutvalgene på hjemmebane. 



TAKK FOR I DAG
Ida, Kjersti, Sofie og Inger Line


