


Kompleksiteten og volumet

• En kommune er en svært kompleks 
organisasjon!

• Alt henger sammen med alt…
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Nye Sandefjord

Grunnlag for 
endring og 
forbedring 
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Fellesnemnda

• 13 repr: 3 fra Andebu. 3 fra Stokke og 7 fra Sandefjord 

• Part sammensatt utvalg: Fellesnemnda +6 tillitsvalgte 
fra arbeidstager siden(minst hver fra hver kommune)

• Arbeidsutvalg 7 stk : ordfører i hver kommune+ 4 
valgte fra fellesnemda 2 fra Sfj. 1 fra Andebu og 1 fra 
Stokke

• Ansettelsesutvalg: 4 stk: tre ordførerne og en valgt fra 
(opposisjon) + 1 arbeidstagerrepr.



Under komitè

• Reglement
• Nærdemokrati
• Bli kjent
• Kommunevåpen og ordførerkjede



Mål for nærdemokratiordningen

• Tett og god dialog mellom innbyggere og 
folkevalgte

• Styrking av lokaldemokratiet
• Økt valgdeltagelse



Hvordan ivareta nærdemokratiet

• Hvordan har andre gjort dette?
• Forhandlingsutvalget var opptatt av dette
• Nærmiljøutvalg skal ligge under KFBS
• Gamle Sandefjord hadde en ordning som 

fungerte 

Nærmiljøutvalgene videreføres og utvikles. Det 
etableres ordning med nærdemokrati i den nye 
kommunen. Fastsetting av modell og 
funksjonsområde for utvikling av 
nærdemokratiutvalg skal utredes av fellesnemnda.



Nærmiljøutvalgene oppgaver

• Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
• Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne 

i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe
• Delta i dialogmøter mellom kommunens 

folkevalgte og administasjon
• Definere egne satsningsområder
• Forvalte kommunalt tilskudd.
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Nærmiljøene i Sandefjord

• 20 stk som følger skolekretsene i kommunen
• Tilskudd til prosjekter og vedl. hold
• Ca 75000.- som grunntilskudd +69,47 pr 

ungdom under 20 år
• 6 ungdomskolekretser får ca 400 000.- til 

positive prosjekter . Disponeres av skoleleder
• Befolkning fra 262-1064 under 20 år
• Alle innbyggere i skolekretsen er valgbare 

medlemmer i styret
• Alle registrert i brønnøysund registrene
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Fungerer dette?

• Nærmiljøutvalgene er veldig ulike
• Ikke politiske, men høringsinstanser i 

reguleringsaker og planarbeidet i kommunen
• Stimulerer frivilligheten og samholdet i 

lokalmiljøene
• Involveres i kommuneplan arbeidet med egne 

arbeidsmøter og åpne folkemøter.
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Spørsmål ?

Takk for
At dere
ville høre vår 
måte og løse 
dette på.
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