Program og retningslinjer for nærmiljøutvalgene (Justert pr 25.11.2014)
§1
Generelle bestemmelser
Et nærmiljødistrikt er samsvarende med opptaksområdet for en barneskole og det er 14
nærmiljødistrikter i kommunen. I hvert nærmiljødistrikt skal det være et nærmiljøutvalg som
arbeider for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.
§ 1.1 Utbetaling av driftstilskudd fra Sandefjord Kommune
Utbetaling av driftstilskudd fra Sandefjord Kommune forutsetter at nærmiljøutvalget drives
etter gjeldende retningslinjer og programmer, og at Kultur- og fritidssjefen godkjenner referat
fra årsmøte inkl. kopi av årsmelding, revidert regnskap, budsjett, handlingsplan for neste
driftsår, samt vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for en periode for 3-5 år
Det er en forutsetning for å få innvilget kommunalt tilskudd at søkere/tilskuddsmottakere
forplikter seg til å gi innehavere av kommunens opplevelseskort mulighet for fritt
medlemskap, fri adgang til arrangementer m.v., der dette er relevant, etter de retningslinjer
som til enhver tid måtte gjelde for opplevelseskortet.
§1.2 Samarbeid og tilskudd
Nærmiljøutvalgene skal ta initiativ til, og/eller motivere til samarbeidsprosjekter med lokale
aktører som et supplement til de lokale foreningenes aktiviteter. Dersom en forening som kan
motta driftstilskudd fra Sandefjord kommune søker et nærmiljøutvalg om tilskudd til drift,
eller utstyr/anlegg til foreningens ordinære aktivitet, skal søknaden henvises til Sandefjord
Kommune v/ Kultur- og fritidssjefen.
§2
Program
Nærmiljøutvalgene skal innrette sin virksomhet mot følgende områder



Fysisk oppvekstmiljø i nærmiljødistriktet – Hundremeterskogen
Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud for målgruppen barn- og unge i
nærmiljødistriktet – Livet Mellom Husene

§ 2.1 Fysisk oppvekstmiljø - Hundremeterskogen
Målsetting:
Ivareta og utvikle attraktive arenaer for uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet, etter følgende
standard:






Minst en balløkke med lys
Minst en flate med vannuttak og lys
Minst en akebakke med lys
Minst et turmål med bålplass
Minst en ”grå” flate for ball- og hjulaktiviteter

Strategi
Utvikle nye aktivitetsarenaer i samråd og dialog med barn og unge i lokalmiljøet

Tilrettelegge for kommunikasjon med brukere og drivere av anlegg

Utarbeide og følge opp individuelle vedlikeholdsplaner for aktivitetsanlegg som

nærmiljøutvalget har initiert og/eller har ansvar for

§2.2 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud - Livet mellom husene
Målsetting
Ivareta og utvikle attraktive og tidsaktuelle aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet etter
følgende standard:




Minst et arrangement/tiltak for opplevelser og tradisjoner pr år
Minst en samling for drøfting av behov og tiltak pr år
Minst to samlende arrangement/tiltak pr år

Strategi:

I samarbeid med skole, foreningsliv og andre aktører initiere tiltak for målgruppen,
med særskilt vekt på barn på mellomtrinnet (5 - 7 klasse)

Ha løpende dialog med deltakere og drivere av tiltak

Ivareta og utvikle eksisterende aktiviteter og tradisjoner

Tiltak i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer for
nærmiljøutvalgene
§3
Organisering og årsmøte
Nærmiljøutvalgene skal organiseres med leder, kasserer og sekretær. Det skal avvikles
årsmøte innen utgangen av mars mnd hvert år hvor det skal behandles:








Valg av møteleder/referent
Årsmelding fra forrige driftsår
Revidert regnskap fra forrige driftsår
Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg de selv har initiert eller tatt
driftsansvar for. Planen skal synliggjøre vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov med
kostnadsoverslag fremført for en periode på 3-5 år.
Avsetninger til oppfølging av drifts- og vedlikeholdsplan
Budsjett og handlingsplan for neste driftsår
Valg

Det skal føres årsmøtereferat som skal signeres av leder og sekretær.
Årsmøtet skal bekjentgjøres i skolekretsen og alle som bor i kretsen har tale - forslags- og
stemmerett på årsmøtet.
Innenfor disse rammene bestemmer nærmiljøutvalget selv sin organisering, prokura og
sammensetning.
§4
Endring og opphør
Endringer av målsettinger og vedtekter kan kun gjøres av Sandefjord kommune v/Kulturfritidsutvalget etter forutgående drøfting med nærmiljøutvalgene.
Ved driftsstans i et nærmiljøutvalg i mer enn 6 måneder kan Sandefjord Kommune kreve
disposisjonsrett over avsatte midler for å sikre løpende vedlikehold i samsvar med gjeldende
vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for nærmiljødistriktet.
Ved opphør av et nærmiljøutvalg, eller ved avvikling av ordningen, skal innestående
driftsmidler og avsatte midler til vedlikehold/rehabilitering tilbakeføres Sandefjord
Kommune.

