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Oppsummering - samarbeidsmøte 8.11.21 
Nærmiljøutvalg kommune - årlig treff 
 
Årlig møtepunkt mellom nærmiljøutvalgene og kommune blei holdt i kommunestyresalen på 
Sandefjord rådhus. 18 nærmiljøutvalg var representert med til sammen ca 30 personer. 
 
Det gjøres utrolig mye i regi av nærmiljøutvalgene, enten ved styret sjøl, i samarbeid med 
flere aktører eller ved at det innvilges tilskudd til sentrale aktører. 
 
Vi «blei kjent» med hverandres aktiviteter ved å forflytte oss i salen etter ulike temaer. 
Vedlagt ligger presentasjon slik den blei vist i møtet. Den er også tilgjengelig via 
www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati.  
 
Saksliste 

1. Velkommen 
2. Bli kjent – folk og hva som gjøres 
3. Nye rammer for nærdemokratiordningen - vi er evaluert 
4. Ny kommuneplan  

Hvordan delta – hva kan utvalgene påvirke? 
5. Ulike planer – hva har vi, hva jobbes det videre med 
6. Pause – eller ved behov 
7. Praktisk arbeid – hvordan gjør vi det 
8. Innføring av særtilskudd 
9. Spørsmål? 

 
Oppfølging – oppgaver framover: 
Alle nærmiljøutvalg oppfordres til å 

• Delta aktivt når det sendes ut informasjon om muligheter til å gi tilbakemeldinger i 
ulike kommunale prosesser.  

• Følge med på frister og bruk muligheter som er  aktuelle for ditt område. 
 
Kontaktinformasjon 

• Husk å endre i Brønnøysund når det er endringer i styrene. 

• Henvendelser til kommunen sendes postmottak så blir de journalført på rette 
vedkommende 

  

http://www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati
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Oppfølging av vedtak om nye rammer for nærdemokratiordningen 
Saksframlegg med vedtak er tilgjengelig via www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati. Her 
finner dere også de nye rammene for nærdemokratiordningen som det blei vist til  møtet. 
 

Innføring av særtilskudd øremerka aktivitet for ungdom fra 2022 
Det legges fram politisk sak før nyttår med nærmere retningslinjer for ordningen og 
hvordan den skal gjennomføres. De politiske føringene innebærer kommunal 
avsetning til aktivitet for ungdom på ungdomsskoletrinnet, og at nærmiljøene må søke 
på midlene. Vi noterte innspill fra nærmiljøutvalgene kortfatta oppsummert slik: Flott 
med økte tilskudd til ungdom. Flere ønska midlene velkommen til fordeling via 
nærmiljøutvalgene, men også innspill om tildeling til FAU. Viktig at tiltak kan 
gjennomføres av andre enn nærmiljøutvalgenes styre, at ressurspersoner kan 
honoreres, at det kan være samarbeid mellom flere nærmiljøutvalg, at det må være 
enkelt å søke midlene, og enkel rapportering. 
 
Evt. utfyllende innspill den gjennomføring av denne ordningen må sendes kommunen 
snarest, og innen 17. november pga sak skal fram før jul. 
 
Digitalt skjema for årsrapport og anmodning om utbetaling av tilskudd. NYTT 
Her krasja systemet så vi fikk ikke vist dette. Pdf versjon ligger vedlagt, men OBS -
løsningen vil være dynamisk digital. Det skal være enkelt for nærmiljøutvalgene 
samtidig som det skal gi grunnlag for gode oversikter over nærmiljøutvalgenes 
innsats. Tilbakemelding på utforming av dette skjemaet ønskes også innen 17. 
november, da vi ønsker å se dette i sammenheng med innføring av særtilskudd. 
 
Vedtektsmal 
Det planlegges å etablere mulighet for mer forenkla vedtekter for nærmiljøutvalgene. 
Er det innspill til dette, kan de gjerne sendes kommunen nå som grunnlag for 
revidering. Ellers vil det sendes ut et forslag som til revidert vedtektsmal som 
nærmiljøutvalgene kan kommentere. Tidspunkt for dette avhenger av kommunes 
kapasitet. 

 
Plan for lekeplasser 
Det har  vært litt tekniske problemer med utsending til nærmiljøutvalgene. Det gis utsatt frist 
til 20.11.21 med å gi innspill og sendes ut grunnlag på nytt. Det vil også legges dokument via 
www.sandefjord.kommune.no/lekeplasser 
 
Fra kommunen møtte 

• Ida Cathrine Nilsen – politiker – leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 

• David Bakke Haugen – enhetsleder overordnet planlegging og miljø 
• Magnus Bremdal Ekker - Sivilingeniør vei - Plan og prosjekt 

• Ingrid Marie Eidsten – konstituert kommunalsjef for  kommunalområdet  kultur, idrett 
og fritid 

• Inger Line Birkeland – kommunens kontaktperson for nærmiljøutvalgene, og ansvarlig 
for oppfølging av ordningen  

 
Med hilsen  
 
 
 

 

Ingrid Marie Eidsten Inger Line Birkeland 
konst. kommunalsjef saksbehandler 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Mottakere    
Andebu nærmiljøutvalg Hoksrødveien 16 3158 Andebu 
Arnadal (Vennerød) 
nærmiljøutvalg 

Skåumveien 14 3160 Stokke 

Bokemoa nærmiljøutvalg c/o Ellen SteinRagnhildrødveien 3 3160 Stokke 
Fevang nærmiljøutvalg Raveien 542 3239 Sandefjord 
Framnes og Vindal nærmiljøutvalg C/O Framnes skole, Ferjeveien 15 3222 Sandefjord 
Gokstad  nærmiljøutvalg c/o Anette Hvidtsten, 

Skutesteinveien 17 
3218 Sandefjord 

Haukerød  nærmiljøutvalg c/o Anette 
AmundsenLaskengrenda 18 

3221 Sandefjord 

Helgerød nærmiljøutvalg Helgerødveien 156 3233 Sandefjord 
Høyjord nærmiljøutvalg Nesveien 202 3158 Andebu 
Kodal nærmiljøutvalg C/O Geir Årset Tyttebærveien 5 3243 Kodal 
Krokemoa nærmiljøutvalg Havreveien 10 3223 Sandefjord 
Melsom nærmiljøutvalg C/O Lars Erik Bakke 

Storevarveien 5d 
3159 Melsomvik 

Mosserød nærmiljøutvalg Åbolveien 9 3225 Sandefjord 
Ormestad nærmiljøutvalg c/o Varden Grendehus 3206 Sandefjord 
Sande nærmiljøutvalg Hasleskogveien 6, 3229 Sandefjord 
Sentrum (Byskolen) 
nærmiljøutvalg 

c/o Roar Berggren, Torget 9 3210 Sandefjord 

Store Bergan nærmiljøutvalg c/o Petter Tangen, 
Langeskjærveien 5 

3230 Sandefjord 

Unneberg nærmiljøutvalg Unnebergveien 3 3239 Sandefjord 
Vesterøya nærmiljøutvalg C/O Henriette Eggen Bjønness, 

Buerstranda 7 
3234 Sandefjord 

Virik nærmiljøutvalg Kapteinsvingen 19d 3214 Sandefjord 

 

Kopi til 
David Bakke Haugen 

   

Magnus Bremdal Ekker 
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