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1. Velkommen

2. Bli kjent

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?



Bli kjent – hva engasjerer



Utvikling av 
Nærdemokratiordningen

Kommunestyret har vedtatt nye rammer og  oppdaterte mål for 
nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune.

28.10.21: kommunestyresak 119/21 - 21/121371 - Revidering av 
rammer for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

20.5.21: I forkant av vedtak om nye rammer behandla kommunestyret 
sak 053/21 - 21/3825 - Evaluering – nærdemokratiordningen Grunnlag 
for evalueringa var blant annet spørreundersøkelse der 18 av 20 
nærmiljøutvalg deltok.

Nærdemokratiordningen i nye Sandefjord - suksess per nå
• 20 nærmiljøutvalg – selvstendige juridiske enheter, i hver 

barneskolekrets (1-7).
• Forutsigbare rammebetingelser
• Nærmiljøutvalgene er gode ressursgrupper for samhandling lokalt
• Kommunen har «noen å snakke med»
• Struktur på rutiner for nærmiljøutvalgenes innsats i planarbeid



Hvor enig/uenig er du i påstandene under?Hvor enig/uenig er du i påstandene under?

LOKALDEMOKRATI OG INFORMASJON



Nye mål og rammer

• Gode og trygge lokalmiljøer der alle innbyggere føler seg 
inkludert og deltar aktivt.

• Samfunnsengasjement.
• Kontakt mellom innbyggere og kommune - folkevalgte og 

administrasjon

Rammer for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Tilgjengelig via samlesida
www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati



Ønsker 
nærmiljøutvalget å være 

ansvarlig for faste 
aktivitetstilbud over tid?

NÆRDEMOKRATIORDNINGEN
• Økt selvstendighet og tillit til å avgjøre hva som er viktigst lokalt
• Videreføre forankring mot barneskolekretser
• Møteplasser nærmiljøutvalg og kommune

• Fast årlig møte med leder i kommunalområde og utvalg KIF
• Prosesser som pågår – planer – saker 

• Politisk ledelse ønsker å være orientert om hva som er  viktig for nærmiljøutvalgene
• Økonomiske rammer
• Utforme forenkla vedtektsmal



… en generell gjennomgang av hvordan og når man best kan påvirke i byggesaker, trafikk sikkerhet, 
høringer og andre innspill. Når jobber man med kommuneadministrasjonen og når er det riktig å lobbyer 
mot politiske partier? Hvordan er det lurt å time innspill? Hvordan legger man inn et prinsipielt innspill 
og når er det tid for å komme med innspill til små detaljer?



Planprosesser etter PBL

Varsel 
oppstart

6 ukers 
frist

Høring

Høringsfrist

1.Gangsbehandling i
utvalget for Miljø- og 
plansaker

2. Gangsbehandling i 
utvalget for Miljø- og 
plansaker

Sluttbehandling/
planvedtak i 
kommunestyret 

Planen utarbeides
+Saksbehandling

Klage

4 ukers frist
(6 hvis 
planprogram)



Dialogmøter kommuneplan

• www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
• Planprogram
• Politiske saker og presentasjoner
• Sjekk arealinnspillene: Innspill til kommuneplan (arcgis.com)

• Planprogram: Ønske om dialogmøter
• Bokemoa
• Kodal 
• Andebu

• Administrasjonen stiller i møter ved behov. 
F.eks. Vesterøya



Medvirkning desember - januar

• Oppfølging av stedsanalysen for Andebu, Stokke, 
Melsomvik, Kodal, Høyjord og Arnadal

• Videreutvikling av pilot om sosial bærekraft i planlegging 
og på kart

• Innspill fra innbyggere om 
sted i nærmiljøet som de 
ønsker å 
 snakke om,
 noe som betyr noe for dem, 
 eller som er viktig for stedet 

• Vi bruker GJESTEBUD-modellen
for å samle innspill



GJESTEBUD – vi trenger verter

Mostphotos

Jeg synes 
Andeløpet under 
Hælja Hime er 
årets morsomste. 
Alle som vil kan 
være med, og 
hvem som helst 
kan vinne!

GJESTEBUD – en liten samling mennesker

Innspill fra GJESTEBUD – bilde og tekst

Kommuneplankart

Temakart (natur/kultur/trafikk)

Hensynssoner (skred, bevaring, flom)

Analysekart (befolkning, arbeidsplasser, sosial 
infrastruktur)

Kartfesting av bilder og meninger
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Trafikksikkerhet

- Trafikksikkerhetsplanen skal revideres i 2022
- Trygg trafikk har nylig sertifisert Sandefjord som trafikksikker 

kommune
- 1,5 millioner per år til TS rundt skolene
- Hjertesone rundt skoler

o Nå tre: Gokstad, Sande, Helgerød
- Planlagt befaring ved 16 barnehager i samarbeid med Trygg 

trafikk.
- Større prosjekter tas over investeringsbudsjettet til vei.
- Kommende gang og sykkelveier:

o Husebygrenda
o Industriveien
o Vardenveien
o Årøveien



Andre planer 

• Temaplan for lekeplasser

• Sida www.sandefjord.kommune.no/planer viser  hva som 
finnes



Praktisk arbeid for nærmiljøutvalgene

Informasjon via www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati

Kommunen trenger årlig anmodning om utbetaling av tilskudd
Digital utfylling av anmodning (Nytt fra og med 2022) 

Utkast – digital anmodning om utbetaling

Årlig frist 15. mai 

Vedtekter- oppdatert vedtektsmal samarbeid nærmiljøutvalg og 
kommune om utforming





Særtilskudd ungdomsarbeid

KST- 119/21 Vedtak punkt 5:
Nærmiljøutvalgene oppfordres til å opprette aktivitet for 
ungdomsgruppen 8-10 trinn. Det bør kunne gjennomføres f.eks. 
ungdomsdisko/åpenkveld minimum en til flere ganger i måneden. 
Det ble i rammesak aug. 2021 bedt om at det innarbeides 2 
millioner til nærmiljøordningen, disse pengene kan nærmiljøene 
søke på etter å fremlegge en årsplan for ungdomsaktivitet i 
nærmiljøet. Beløp som kan innvilges er 100.000 kr. 
Administrasjonen bes utarbeide forslag til praktisk gjennomføring 
av dette og sak legges frem til politisk behandling innen 
utgangen av 2021



Spørsmål?


