
KOMMUNEPLANEN: HER ER ALTERNATIVET

EIKA PÅ SKOKLEFALL:

Fra sovekommune til 
levende samfunn

KOMMUNEPLANEN

Våre tre målsettinger med kommuneplanen er:

•	 Nesodden	skal	ha	en	bærekraftig	klimapolitikk	
og	redusere	klimautslippene	med	minst	50%

•	 Nesodden	kommune	skal	være	et	allsidig	
samfunn	hvor	det	kan	leves	hele	liv.

•	 Nesodden	skal	være	for	alle	slags	folk,	ikke	bare	
tilrettelegges	for	velstående	mennesker.

Disse	målsetningene	er	uforenlig	med	en	
markedsøkonomisk	styring	av	samfunns-
utviklingen.	Nå	styres	utviklingen	av	utbyggere	
som	er	ute	etter	maksimal	profitt	på	sine	
investeringer.	Det	betyr	at	all	oppmerksomhet	
rettes	mot	de	mest	kjøpekraftige.

Det forsterker utviklingen på Nesodden mot:
•	 sovekommune	hvor	flertallet	av	innbyggerne	

lever	og	jobber	utenfor	kommunen
•	 folk	uten	fet	lommebok	blir	utestengt	fra	

boligmarkedet.
•	 bidrar	til	økende	klimautslipp,	først	og	fremst	

ved	økt	pendling.	
Markedsrettingen	av	offentlig	sektor,	både	
innen	kommunen	og	blant	de	vi	er	avhengige	
av,	forsterker	den	negative	utviklingen.	Et	grelt	

eksempel	er	sykehusene	som	styrer	etter	et	lovverk	
tilsvarende	aksjeloven.	Byråkratiet	vokser	og	
evnen	til	å	ivareta	innbyggernes	behov	er	svekket.	
Styringsmodellen	kan	bidra	til	at	Sunnaas	flyttes	
bort	fra	Nesodden.	
		 At	Norge	er	et	godt	land	å	bo	i	skyldes	en	rekke	
styringsmekanismer	som	setter	markedslovene	
til	side.	Kommuneplanverket	er	en	av	disse.	Rødt	
mener	Nesodden	kommune	skal	bruke	denne	
muligheten	til	å	styre	utviklingen	mot	de	tre	
målsetningene	vi	har	stilt	opp.

For å klare å snu utviklingen i denne retningen 
ønsker Rødt følgende inn i kommuneplanen:
•	 Nesodden	skal	bevare	grendestrukturen	og	

planlegge	ut	fra	”gangbare	samfunn”
•	 Tomtepriser	både	til	næring	og	boliger	skal	

gjøres	så	billige	som	mulig.
•	 Boligbygging	skal	legge	til	rette	for	at	bygdas	

ungdom	skal	få	muligheter	til	å	etablere	seg	
her.	Et	program	for	sosial	boligbygging	må	
utvikles.

•	 Nesodden	trenger	ikke	befolkningsvekst.
•	 Det	vedtas	varige	markagrenser	og	vern	av	

biologisk	mangfold,	helst	knyttet	til	lov.
•	 Det	skal	tilrettelegges	næringstomter	med	plass	

til	5000	nye	arbeidsplasser.

•	 Nesodden	skal	arbeide	for	å	fjerne	
sosiale	forskjeller.	En	start	er	å	bli	en	
likelønnskommune.

•	 Nesodden	skal	forsterke	de	kommunale	
velferdsordningene	og	hindre	forskjells-
utvikling	ved	at	kjøpetjenester	overtar	for	de	
velstående.	For	å	få	til	dette	må	innbyggere	
og	ansatte	mobiliseres	til	forsvar	for	
velferdskommunen	og	mot	nedbygging	av	
velferdsgodene.

•	 Det	viktigste	som	skjer	i	kommunen,	er	det	som	
skjer	mellom	ansatt	og	bruker	av	tjenestene.	
Resten	er	et	støtteapparat	for	å	få	dette	så	bra	
som	mulig.Alle	ansatte	må	ha	rett	og	plikt	
til	å	legge	fram	forslag,	kritikk	og	ideer	til	
politikere	og	offentlighet.	Å	hindre	ansatte	i	
dette	oppfattes	som	tjenesteforsømmelse

•	 Nesodden	bruker	ikke	bestiller-utførermodellen.	
•	 Nesodden	vil	motsette	seg	kommune-

sammenslåing.
•	 Offentlige	primærtjenester	som	legevakt,	

ambulansetjeneste	og	lensmannskontor	må	
tilbake.

Lite	av	dette	er	med	i	den	planen	som	er	sendt	ut	
på	høring.	

“I realiteten vil den foreslåtte kommuneplanen medføre at Nesodden fortsetter å utvikle seg som sovekommune. 
Rødt presenterer i denne avisen våre hovedmål og forslagene vi stiller for å nå dem.” GEIR CHRISTENSEN, RØDT NESODDEN

Eika på Skoklefall hører ikke med til noen 
verneplan. Stien forbi og forbindelseslinjer 
til Nesoddmarka hører med til det 
Rødt Nesodden ønsker vernet.

Nesoddens	kommuneplan	trenger	ny	kurs

AVIS FOR RØDT NESODDEN MARS 2011	Bilag	til	Rødt	Nytt	Nr.	3

www.pdf-arkivet.no (2020)



2 Avis	for	Rødt	Nesodden	Mars	2011

LEDER
Kommuneplanen er nå sendt ut til 
innbyggerne på høring. I forkant behandlet 
kommunestyret ca 80 forslag om hva planen 
skulle inneholde. Ca halvparten ble vedtatt. 
Med 14 mot 13 stemmer ble Rødt sitt forslag 
om at at ”små sosiale forskjeller” skulle 
inn i kommunens verdier vedtatt. Dette 
blir derfor lagt ut på høring. SVs forslag 
om at ”Kommunesammenslåinger betyr 
større avstand mellom befolkningen og 
beslutningstakerne” ble nedstemt (15 mot - 12 
for) 

Et knapt flertall, Betongkameratene (AP, H og 
FrP) sammen med Venstre, fikk nedstemt at 
mindretallsforslag skulle være med på høringen 
som gjennomføres. Dette betyr at spørsmålet 
om kommunessammenslåinger ikke er noe det 
blir informert om at kommunestyret er uenige 
om og at et flertall i alle fall ikke utrykker noen 
negativ holdning til det.

Av andre forslag som ikke kommer ut på 
høring er:
•	 Forslag om å utvide ”hensynsone marka” 

til også å gjelde friområdene langs 
kysten og korridorer mellom disse og 
innlandsskogene.

•	 Forslag om å forberede for sosial 
boligbygging (billige boliger)

•	 Forslag om å satse på langt mer arealer til 
næring

•	 Forslag om å gi virkelig vern (Få 
Nesoddmarka inn under markaloven)

Mange viktige forslag, som de samme 
partiene i stor grad fikk nedstemt, blir ikke lagt 
ut og blir derfor fort glemt i høringsuttalelsene 
også. Denne holdningen føyer seg inn i en lang 
tradisjon fra disse partienes side om å ordne 
opp i lukkede rom framfor å legge sakene fram 
for innbyggerne til diskusjon. En autoritær 
tenking som Rødt håper mister sitt flertall ved 
høstens valg. 

Det du ikke 
får høre

Geir Christensen
geirchris@gmail.com

Forslag fra Rødt:
Til kommuneplanens avsnitt om 
folkehelse og levekår:
Alle	med	behov	for	
sykehjemsplass	skal	få	tilbud	i	
egen	kommune.
Hjemmetjenestene	skal	styrkes,	
og	de	manglende	leddene	i	
omsorgstrappen	bygges.
Forebyggende	arbeid	i	barnehager	

og	skole	skal	styrkes.
Kommunen	skal	ikke	innføre	
nye	egenandeler	på	nødvendige	
helsetjenester.
Kommunen	skal	også	ha	boliger	
til	dem	som	ikke	har	økonomi		til	å	
klare	boligmarkedet.
Kommunen	skal	bidra	til	bedre	
sosialt	sikkerhetsnett	slik	at	færre	

innbyggere	blir	definert	som	
fattige.
Forslaget ble vedtatt

Til kommunebudsjettet:
Hjemmetjenestene	tilføres	1,5	
årsverk.
Mer	graderte	satser	i	barnehagene	
samt	å	påbegynne	en	tilsvarende	

ordning	for	SFO.	
Sosialhjelpssatsene	økes	–	på	sikt	
opp	på	SIFO	sine	minstesatser	for	
livsopphold.
Midler	til	å	styrke	det	pedagogiske	
tilbudet	i	skoler	og	barnehager.	
Forslagene ble nedstemt mot 5 
stemmer (R, MdG og KrF)

Rødt Nytt Nesodden
Bilag til Rødt Nytt nr. 
3, 2011
Redaktør:
Geir	Christensen
Telefon: 976	31	052

Trykkeri: Nr1Trykk	
Om ikke annet er 
oppgitt, tilhører 
bildene avisa.
Redaksjonen avsluttet 
10. mars.

Rødt nytt er den nasjonale gratisavisa til partiet 
Rødt. Den kommer ut ti ganger i året. Kontakt 
oss, om du vil ha den i postkassa: roedt@roedt.
no eller 22 98 90 50

SOSIALPOLITIKK
Midt	oppe	i	vår	økende	velstand	er	det	nokså	
mange	som	blir	fattigere.	På	Nesodden	har	
rundt	2000	voksne	mennesker	mindre	enn	
100	000	kroner	i	årsinntekt.		Dette	er	i	stor	
grad	styrt	gjennom	den	såkalte	«arbeidslinja»	
som	i	praksis	betyr	at	dårlig	helse	og	nedsatt	
arbeidsevne	skal	straffes	økonomisk.		I	tillegg	har	
markedsliberalistisk	frislipp	gjort	basisutgifter	
som	bolig,	strøm	og	medisiner	dyrt.		Klasseskillene	
i	Norge	vokser.	
	 -	At	flertallet	støttet	noen	svært	viktige	
sosialpolitiske	målsettinger	i	kommuneplanen	
er	bra,	og	gir	et	godt	grunnlag	for	å	sloss	rundt	
disse	spørsmålene	framover,	sier	Rønnaug	
Stensrud,	Rødt	sin	helse-	og	sosialpolitiker.	Men	
når	vi	kommer		til	budsjett	og	konkrete	tiltak	er	
det	ikke	samme	oppslutning.		Her	blir	viktige	
sosialpolitiske	tiltak	nedstemt.			Flere	viktige	tiltak	
som	graderte	betalingssatser	og	pedagogiske	tiltak	
i	barnehagene	blir	faktisk	svekket.		
	 Kommunen	er	grunnsteinen	i	vårt	

velferdssamfunn.		Retten	til	bolig	hviler	på	
kommunens	tilbud	når	annet	svikter.	Sosialkontor,	
barnehageplass,	omsorgtilbud	når	helsen	svikter	-	
alt	er	avhengig	av	en	kommune	som	vil	og	evner	å	
stille	opp.	
	 Tradisjonelt	har	fagbevegelsen	vært	den	viktigste	
drivkraften	for	sosial	utjevning.	-Vi	utfordrer	
fagforeningene	på	Nesodden	til	å	engasjere	seg,	
sier	Rønnaug.	Bare	en	offensiv	fagbevegelse	og	
kampvilje	i	arbeiderbevegelsen	kan	mobilisere	
kreftene	som	kan	reversere	blindkursen	mot	et	
brutalt	klassesamfunn.	Rødt	ønsker	å	delta	i	de	
kampene	som	er	nødvendige.	

Voksende rikdom - 
voksende fattigdom

Rødts helse- og sosialpolitiker: Rønnaug Stensrud

PENSJON
Etter	et	benkeforslag	under	budsjettdebatten	
fikk	Høyre	flertall	for	å	utrede	å	legge	pensjon	til	
kommunens	ansatte	ut	på	anbud.		I	følge	Høyre	
handlet	dette	bare	om	å	få	mest	mulig	igjen	for	
pengene.		I	virkeligheten	dreier	det	seg	mest	om	
andre	ting.
	 Skal	kommunene	(via	Kommunal	Lands	
Pensjonskasse)	ta	seg	av	pensjonene	selv	og	
beholde	kontrollen,	eller	legge	pensjonene	ut	i	
markedet.
	 Konkurranse	kan	fort	ende	opp	som	med	
vikarbyråene	–	at	de	som	er	meste	kreative	

i	å	avslå	pensjonsgodtgjørelser	vinner	i	
konkurransen.	
	 Konkurranse	som	ikke	handler	om	
pensjonsutbetalingene	handler	bare	om	
administrasjonskostnader	ved	ordningen.	De	er	
kjent.		KLP	er	billigst.	
	 Pensjon	er	av	de	spørsmålene	Rødt	ønsker	
kommunen	skal	ta	hånd	om	selv.	KLP	er	en	felles	
pensjonskasse	for	331	kommuner.	Den	står	til	
ansvar	overfor	kommunene	som	eier	den.	Det	er	
kommunene	som	har	ansvaret	for	arbeidsforhold	
og	pensjon.		Å	overlate	dette	til	et	pensjonsmarked	
hvor	lønnsomheten	ligger	i	å	utbetale	minst	mulig,	
kan	ha	konsekvenser	vi	ikke	overskuer.	

Pensjon på anbud?

Rødt Nesodden:

• Geir Christensen
kommunestyre	og	formannskap
976	31	052
geirchris@gmail.com
• Rønnaug Stensrud
kommunestyre	og	nestleder	HOS-utvalget
947	87	007
ergoroen@mail.com
• Thomas Kvilhaug
lokallagsleder
943	54	404
thombajam9@yahoo.no
• Eivind Reiersen, 
Skole	og	oppvekst	og	Samferdselsutvalg
915	35	080
reierseneivind@gmail.com

Noen av Rødt sine listetopper ved valget i 2011:  
Odd Edvardsen, Geir Christensen, Rønnaug Stensrud 
og Kjellaug Myhre
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Kommunestyret   
- en arena for spesielt 
interesserte?

Brukere og ansatte  
-  ikke helt å stole på?

Motvilje mot 
likelønn

FOLKESTYRE
Vi  opplever kommunestyret som et 
samlingssted for spesielt interesserte 
personer. Vi er redd for at forsamlingen 
kan bli litt selvhøytidelige, litt 
“seg selv nok”, sier Rødt sine 
kommunestyremedlemmer  Rønnaug 
Stensrud og Geir Christensen.

Vi	er	forskrekket	over	hvor	få	som	deltar	i	
beslutningsprosessene.	Rekrutteringen	til	
politiske	verv	er	skjev.	Hvorfor	oppstår	det	avstand	
mellom	velgerne	og	de	folkevalgte?		Det	er	for	oss	
påfallende	at	gruppelederne	blir	innkalt	til	møte	
med	Statoil/Linsow	når	de	har	utbyggingsønsker,	
mens	”pressgrupper”	blir	oppfattet	som	en	uting	

av	mange	kommunestyrepolitikere.	Å	få	de	som	
bestemmer	i	tale,	kan	for	mindre	mektige	være	
vanskelig.
	 Kommunestyret	har	også	begynt	diskusjonen	
om	framtidig	utvalgsstruktur.	Ideen	om	at	bare	
kommunestyremedlemmer	skal	sitte	i	hovedutvalg	
har	stor	støtte,	særlig	fra	Høyre	og	SV.	Det	betyr	å	
redusere	antallet	aktive	i	kommunens	hovedutvalg	
fra	nærmere	60	til	31.		Samtidig	blir	det	å	delta	i	
kommunepolitikken	en	tyngre	oppgave.		Forslaget	
vil	bidra	til	å	konsentrere	makten	og	lage	
svakere	forbindelse	mellom	kommunestyret	og	
befolkningen.	
	 Rødt	ønsker	ikke	denne	utviklingen.	Vi	vil	ha	
mange	engasjert	i	beslutningsprosessene	og	et	
politisk	apparat	hvor	det	er	kort	vei	inn	til	makta.		
Vi	vil	heller	bygge	ut	enn	å	innskrenke	mulighetene	
for	å	delta	i	kommunale	beslutningsprosesser.	

Forslag fra Rødt:

Til lønnspolitisk handlingsplan:
”Likelønn	mellom	kjønnene	skal	
være	oppnådd	innen	2013.”
Forslaget fikk 4 stemmer. 2 R samt 
1 Krf og 1 SV
Til budsjett/økonomiplan: 
«Kommunen	tilstreber	i	
justeringsoppgjørene	å	redusere	
lønnsforskjellene	mellom	
kjønnene.»
Forslaget fikk 5 stemmer: 2 R, 2 V 
og 1 SV.

Forslag fra Rødt:

Kommuneplanen:	Kommunen	
skal	utvikle	et	forpliktende	
samarbeid	mellom	administrasjon,	
politikere	og	fagorganiserte.
Budsjett/økonomiplanen:
Modellkommune	Nesodden	
kommune	søker	samarbeid	med	
fagforeningene	om	å	tilslutte	seg	
modellkommuneprosjektet.	
Begrunnelsen hentet vi fra 
Fagforbundet:
«Arbeidet	med	utvikling	av	
modellkommunemetodikken	

starta	i	1997	i	et	samarbeid	
mellom	daværende	Norsk	
Kommuneforbund	og	Stiftelsen	
IMTEC.	Samarbeidet	resulterte	
i	et	ønske	om	å	etablere	noen	
modellkommuner	som	skulle	
arbeide	med	omstilling	og	
utvikling	på	en	slik	måte	at	også	
andre	skulle	ha	nytte	av	det.	
Modellkommunearbeidet hadde 
flere begrunnelser:	
Alternativ	til	konkurranseutsetting	
og	privatisering	av	kommunale	

tjenester,	kvalitetsforbedring,	
bedre	ressursutnytting,	bedre	
arbeidsmiljø,	behov	for	utvikling
	 Tanken	bak	modellkommunene,	
selve	idégrunnlaget,	er	at	
de	ansatte	kjenner	arbeids-
prosessene,	arbeidskulturen,	
samarbeidsrelasjonene	og	
brukerne	best.	Derfor	vil	det	ofte	
være	de	ansatte	som	har	de	gode	
endrings-	og	løsningsforslagene	til	
å	gjøre	jobben	og	tjenestetilbudet	
bedre.	

Redd kommunestyret skal bli en arena for «spesielt interesserte»: Geir Christensen og Rønnaug Stensrud

Mamma fortjener likelønn: Fra Rød Ungdoms 
likelønnskampanje våren 2010

FOLKESTYRE
For	et	år	siden	vedtok	kommunestyret	(mot	Rødt	
sine	stemmer)	å	ta	ut		brukerrepresentanter	og	
ansattes	representanter	fra	plankomiteer.	
	 Forslag	om	sterkere	samarbeid	med	de	ansatte	
om	utvikling	av	kommunen	får	heller	ikke	særlig	
oppslutning.	Fra	Høyre	og	FrP	er	dette	en	uttalt	
ideologi.	Ansatte	må	konkurranseutsettes	og	
holdes	under	pisken	for	å	få	resultater.		Andre	
partier	sier	ikke	dette	like	høyt,	men	skepsisen	er	
lett	å	føle.

	 Rødt	ønsker	å	gå	motsatt	vei.		Vi	mener	tettere	
samarbeid,	trygge	arbeidsplasser	og	aktiv	
deltakelse	er	den	beste	måten	å	få	en	effektiv	
kommune	på.	Forslaget	om	å	bli	modellkommune	
har	vi	tatt	ut	av	lesten	til	Fagforbundet.
	 Brukere	og	pårørende	er	en	ressurs.		
Hjertebakken	er	et	eksempel	på	hva	ivrige	foreldre	
kan	organisere.	Det	er	ingen	grunn	til	at	ikke	
kommunen	skal	la	brukere/pårørende	være	
drivkraft	i	kommunale	prosjekter	som	de	nye	
omsorgsboligene	på	Skoklefall	eller	utviklingen	av		
omsorgsboliger/sykehjem	på	Fagerstrand.	

LIKELØNN
Fjorårets	lønnsoppgjør	handlet	om	likelønn.	
Noe	alle	er	for,	unntatt	i	praksis.	Kommunenes	
sentralforbund,	med	støtte	fra	Nesodden	sine	
politikere,	la	opp	et	løp	for	å	øke	lønnsforskjellene.	
Flere	forbund	i	offentlig	sektor	streiket.	Streiken	
hjalp	til	å	snu	utviklingen,	men	betydde	bare	
museskritt	i	riktig	retning.	Avgjørende	her	var	
regjeringen	Stoltenberg.	Likelønnskommisjonen	
sa	at	på	landsbasis	trengs	det	i	overkant	av	3	
milliarder	for	å	få	til	likelønn	blant	offentlig	
ansatte.	Stoltenberg	kom	ikke	på	bordet	med	
noen	likelønnspakke,	og	hjalp	slik	Kommunenes	
sentralforbund	i	kampen	mot	likelønn.	Vi	fikk	bare	
et	museskritt	i	steden	for	et	sjumilssteg.
	 I	Nesodden	kommune	er	lønnsforskjellene	
mellom	kvinner	og	menn	i	gjennomsnitt	ca.	16	
000	kroner	i	grunnlønn.	Etter	tillegg	ca	10	000	
kroner,	antakelig	fordi	det	er	mest	kvinner	som	
jobber	turnus.	Nesodden	ligger	i	Akershus	midt	
på	treet.	Lønnsforskjellene	mellom	kvinner	og	
menn	varierer	mellom	kommunene	fra	nesten	
ingen	ting	til	over	33	000.	Forskjellene	handler	i	
stor	grad	om	forskjell	på	yrkesgrupper,	etter	som	
arbeidsmarkedet	i	Norge	er	svært	kjønnsdelt.	
Førskolelærere	tjener	for	eksempel	mindre	enn	
ingeniører.
	 Å	løfte	730	kvinnelige	ansatte	med	kr	10	000	
koster	ca.	7,3	millioner.	Er	det	en	umulig	oppgave	
gjennom	fire	lokale	lønnsoppgjør?		Hvorfor	er	ikke	
dette	ønskelig?
	 Spørsmålet	går	til	SV	ved	ordfører	Christian	
Holm	og	Aps	Yvonne	Schilling.	(Høyre	og	FrP	er	
det	ingen	grunn	til	å	spørre	hvorfor	de	motarbeider	
likestilling)
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Det finnes alternativer: 
Her er fire mulige 
utviklingsveier for 
Nesodden tegnet 
av Bjørn Ousland 
Kommunestyret kan 
gjøre valg.

Å bo er en 
menneskerett
BOLIG

Geir Christensen geirchris@gmail.com
	

Å	få	kjøpe	en	bolig	til	under	2	millioner	på	
Nesodden	er	ikke	lett.	40	%	av	de	som	søker	
startlån	gjennom	kommunene	får	avslag	i	
Husbanken.	De	har	ikke	inntekter	til	å	bære	
kostnadene	ved	de	lånene	som	er	ment	som	hjelp	
for	å	komme	inn	på	boligmarkedet.			Skal	vi	gi	
ungdommene	på	Nesodden	muligheter	til	å	bli	
boende	her	må	kommunen	gjøre	alvorlige	grep.		
I	forslaget	til		kommuneplan	ble	alle	tiltak	for	å	
forberede	bygging	av	billige	boliger	nedstemt.		
Etterpå	spør	politikere	om	det	er	mulig	å	få	
til		billlige	boliger	og	venter	svar	når	boligsosial	
handlingsplan	legges	fram	til	våren.			
	 Norge	har	gjennom	mange	tiår	bygget	billige	
boliger	som	har	hjulpet	min	generasjon	inn	på	
boligmarkedet.	Det	stoppet	brått	da	Stortinget	
ødela	den	sosiale	boligbyggingen	og	slapp	
markedet	løs	på	80-tallet.		Virkemidlene	er	
velprøvde.
	 Da	jeg	kjøpte	min	første	bolig,	i	1973	(4	roms	
borettslagsleilighet),	lånte	jeg	så	mye	penger	at	
jeg	sov	dårlig	om	natten.	Til	innskudd	og	møbler	
måtte	jeg	låne	35	000	kroner,	tilsvarende	en	halv	
årslønn	for	et	postbud	dengangen.	Husleie	var	
vippet	over	200	kroner.
	 Hvorfor	skal	ikke	vi	kunne	få	til	noe	tilsvarende	
40	år		og	svært	mange	oljemilliarder	seinere?		
Hvorfor	må	vi	finne	oss	i	10-dobbelt	pris	-	ofte	5	
årslønner?
	 Boliger	selges	i	dag	til	langt	høyere	pris	enn	det	
det	koster	å	bygge	dem.	Dette	fordi	Stortinget	har	
gitt	eiendomsspekulanter,	eiendomsutviklere,	
bankene	og	Staten	lov	til	å	skattlegge	boligkjøpere	
grovt:	

1.	En	boligtomt	koster	nå	på	Nesodden	over	1	
million	for	målet	uten	at	eiendomsspekulanter	
har	påkostet	den	en	øre.	Dette	må	kjøper	
betale,	ikke	for	arbeid,	men	som	en	slags	
skatt	til	eier	som	sitter	i	en	monopolsituasjon.	
Et	nylig	eksempel	var	barnehagetomten	
på	Skoklefall	som	en	spekulant	prøvde	å	
hundredoble	prisen	på	på	2-3	år.	

2.	Den	ikke	ukjente	Bjørn	Rune	Gjelsten	anslår	
i	bladet	Næringseiendom	at	20	-	40%	profitt	
på	risikokapital	er	vanlig	for	investorer	innen	
eiendomsutvikling.		Betales	av	boligkjøpere.

3.	Da	Husbanken	ble	opprettet	etter	krigen	var	
renta	2%	og	avdragstiden	50	år.	Stortinget	
bestemte	renta	på	boliglån	gjennom	vedtak.Nå	
bestemmer	markedet	og		det	er	vanlig	å	betale		
flere	millioner	i	renter	før	boligen	er	nedbetalt.

4.	Innføring	av	MOMS	(Statsskatt)	på	all	
boligbygging	har	økt	prisen	med	24%.	Sosial	
boligbygging	var	før	skattefritt.

Å	fjerne	denne	private	og	offentlige	beskatningen	
på	sosial	boligbygging		vil	kunne	gi	oss	boliger	
til	under	halve	prisen	av	det	markedet	gir	i	dag.	
Slike		boliger	må	forbli	billige	ved	at	de	gjøres	til	
borettslag	med	husleieregulerte	priser.	Da	vil	de	gå	
rimeligere	videre	til	neste	kjøper.	Selv	om	du	ikke	
får	verdiøking	på	boligen,	vil	du	med	under	halv	
pris	kunne	spare	til	neste	boligkjøp.
	 Noen	av	disse	tiltakene	avgjøres	av	Stortinget.	
Kommunestyret	har	innflytelse	på	tomtepriser,	
kostnadene	til	eiendomsutvikling,	vann	og	kloakk	
samt	har	muligheter	i	forhold	til	Husbanken.	
Kommuneplanen	kan	si	noe	om	dette.	Bare	hvis	
kommunen	tilrettelegger	for	at	det	bygges	billige	
boliger	utenfor	boligmarkedet,	kan	bygdas	ungdom	
få	mulighet	til	å	bli	boende	her.

Forslag fra Rødt:
Boligbygging: 
Det	er	ikke	ønskelig		med	mer		enn	
50	nye	boliger	årlig.	Det	skal	i	alt	
vesentlig	være	billige	boliger.	De	
skal	blant	annet		tilrettelegges	
for	førstegangsetablerere	slik	
at	bygdas	ungdom	får	mulighet	
til	å	bli	i	bygda.	Ikke	bebygde	
områder	på	over	6	mål	som	

er	sonet/regulert	til	bolig	gis	
tilleggsregulering	til	billige	boliger.	
Det	stilles	krav	til	utbyggingsavtale	
hvor	blant	annet	området	skal	
tilrettelegges	for	borettslag	med	
husleieregulering.

VI PRIORITERER BILLIGE 
BOLIGER
Områder	sonet	til	boligbygging	
utredes	mht	følgende	
reguleringsbestemmelser:	
Reguleres	til	bolig	og	
næringsformål.	Kommunen	ønsker	
at	det	tilrettelegges	for	billige	
boliger	og	billige	næringsarealer.	

Det	skal	lages	utbyggingsavtale.	
For	boligområder	skal	det	
tilrettelegges	for	borettslag	med	
husleieregulerte	priser.

Byggepress
Nesodden	er	nr	20	på	listen	over	Norges	tettest	
befolkede	kommuner	med	282	mennesker	pr.	
kvadratkilometer.	Foran	oss	finnes	12	store	norske	
byer	og	7	drabantbykommuner.			
	 Fremdeles	behandler	kommunestyret	Nesodden	
som	landsbygd	med	ubegrenset	plass.			Flertallet	
innstiller	på	at	kommunen	skal	få	100	nye	boliger	
årlig,	noe	som	vil	gi	en	befolkningsvekst	på	ca	220	
mennesker	eller	1,2%.	I	løpet	av	de	neste	30	årene	
betyr	dette	en	vekst	til	ca	25000	innbyggere.	Nå	
er	kommunens	eneste	styring	av	veksten	hvor	
store	arealer	som	blir	sonet	til	boligbygging.	Disse	
vedtakene	er	så	omfattende	at	betydelig	større	
vekst	er	sannsynlig.			
	 Dette	vil	flytte	Nesodden	et	godt	stykke	opp	på	
listen	over	Norges	tettest	befolkede	kommuner.	
Men	Høyres	Kjell	Gudmundsen	kaller	dette	en	
”moderat	vekst”	og	at	alle	selvfølgelig	er	for	å	
bevare	Nesoddmarka	og	Nesodden	sitt	grønne	
særpreg.	
	 Å	javel	nei?		Tenk	deg	en	by	med	8000	
innbyggere	(lik	Tangen?)	og	prøv	å	innplassere	
den	på	kartet	over	Nesodden.	Hva	vil	det	bety	for	
sjøområdene	og	marka?		Legg	til	næringsområder	
som	gir	plass	til	mange	nye	arbeidsplasser.	Hva	får	
du	igjen	som	friområder?
	 I	virkeligheten	legger	flertallet	seg	flat	for	
utbyggingskåte	eiendomsutviklere	som	vil	tjene	
raske	penger	og	blåser	i	miljøhensyn.
	 Å	begrense	til	50	nye	boliger	som	Rødt	foreslår,	
vil	også	gi	vekst,	men	i	langt	mindre	grad.	Vi	
ønsker	heller	ikke	storstilt	blokkutbygging.

Den gangbare 
bygda
Rødt	ønsker	å	planlegge	å	utvikle	våre	seks	
skolekretser	i	retning	av	«gangbare	bygder».		Det	
handler	om	å	ha	flest	mulig	livsbehov	dekket	
innenfor	gangavstand.	(Det	som	ligger	innenfor	
en	radius	på	ca	800	meter	regnes	som	gangbart)		
Boliger,	arbeidsplasser,	skoler,	barnehager,	
butikker,	kafeer,	servicetilbud	osv	bør	planlegges	
inn.		Flertallet	ønsker	derimot	å	utvikle	Nesodden	
mer	som	en	by	med	sentrum	på	Tangen	og	en	
satelitt	på	Fagerstrand.	Uten	ønske	om	aktivitet	i	
alle	grendene	våre	vil		reising	og	biltrafikk	fortsatt	
vokse.
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Vern marka 

Prisstigning på bolig
– fordel for deg?

Økologisk 
balanse 

Hvorfor går 
det så seint?

NATUR
Nesodden	ligger	midt	i	sentrum	av	Norges	største	
pressområde.		Vi	har	en	liten	skog	selv,	men	har	
lang	avstand	til	andre	store	friluftsområder.	
Bygges	marka	vår	ned	står	vi	dårligere	stilt	enn	
andre		kommuner.	
	 Rødt	har	lykkes	med	å	få	kommunestyret	litt	på	
glid.	I	første	runde	gikk	flertallet	(H,	FrP,	AP	og	V)		
mot	alle	vernetiltak.	I	andre	runde	snudde	Venstre	
og	gikk	for	at	markavern	skulle	utredes.		
	 Forslaget	som	nå	sendes	ut	er	å	gjøre	marka,	
innenfor	jordbruksområdene	til	”Hensynssone	
marka”.	Vi	synes	denne	avgrensingen	gjør	hensyn	
sonen	alt	for	liten.	Friområdene	langs	sjøen	er	
like	viktig	og	ikke	minst	grønne	forbindelseslinjer	
mellom	sjøen	og	marka.	I	tillegg	trenger	vi	åpne	
grønne	linjer	mot	Frogn.	Da	er	det	svært	viktig	at	

vi	går	i	spissen	og	verner	grenseområdene	våre	mot	
Frogn	kommune.	
	 Selv	om	flere	partier	snakket	positivt	om	
utvidelse,	fulgte	ikke	stemmegivingen	med.	
	 ”Hensynssone	marka”	er	bare	et	område	
med	krav	om	å	utrede	konsekvenser	ved	
omreguleringer.	Det	står	til	en	hver	tid	
kommunestyret	fritt	til	å	gi	byggetillatelser.		Med	
de	holdningene	som	finnes	blant	Nesoddens	
politikere	vil	marka	bare	bli	vernet	når	det	ikke	
koster	en	krone	og	ingen	søker	om	å	gjøre	noe.	
	 Et	virkelig	vern	vil	være	å	få	området	inn	under	
markaloven.	Da	blir	begrensinger	lovregulert	og	
inngrep	må	godkjennes	av	overordnet	myndighet.	
Uten	en	slik	lovregulering	er	vi	redd	hensyn	sonen	
får	liten	praktisk	betydning.

BOLIG
Prisstigningen	på	boliger	blir	lovprist	som	en	stor	
gavepakke	til	alle	huseiere.	Er	den	det?	Tenk	deg	
om.		Eksemplet	her	er	for	deg	som	har	2	barn	som	
du	unner	samme	boligstandard	som	deg	selv.	(Ikke	
helt	uvanlig)	Eier	nå	rekkehus/enebolig	taksert	til	
3	millioner.	Hva	skjer	hvis	boligprisene	faller	til	1	
million	eller	stiger	til	10	millioner?
	 Barna	tjener	det	dobbelte	av	hva	du	taper	på	
fallende	boligpriser	og	får	økt	utgiftene	med	det	
dobbelte	av	hva	du	tjener	på	økende	boligpris.	

Rentevirkningen	gjør	utslagene	betydelig	større	
enn	dette	eksempelet	viser.
Bare	eiere	av	flere	boliger,	bankene	og	
spekulantene	har	fordel	av	galopperende	
boligpriser.	Vi	som	bare	eier	vår	egen	bolig	eier	de	
samme	rommene	og	godene	helt	uavhengig	av	pris.	
For	barna	våre	derimot,	blir	stigende	boligpriser	
fort	et	gjeldsmareritt.	Vil	du	sammen	med	
boligspekulanter	og	banker	forgjelde	dine	barn?	
Eller	hjelpe	dem	inn	på	boligmarkedet?		

KLIMA
”Nesodden	kommune	er	bevist	de	globale	miljø-	og	
klimautfordringene	og	er	offensive	i	forhold	til	å	
redusere	miljøbelastningen...”.
	 Det	står	det	under	verdier,	men	hva	betyr	
det?	Klimautslippene	fra	Nesodden	er	74%	fra	
transport	–	les	pendling.		Selv	om	privatbilen	er	
værsting,	gir	buss	og	båt	gi	større	klimautslipp	
enn	alle	«stasjonære	utslipp»	tilsammen.			Rødt	
foreslo	å		sette	opp	redusert	pendling	som	et	mål	i	
klimaplanen.	Forslaget	fikk	ikke	flertall.		
	 Med	økende	boligbygging	og	en	næringsplan	
som	går	utenom	å	ta	tak	i	de	vesentlige	
spørsmålene	er	det	all	grunn	til	å	tro	at	
klimautslippene	vil	øke	på	tross	av	kommunens	
klimaplan.

SYKKEL OG GANGVEIER
Alle	partier	kommer	til	å	programfeste	behovet	for		
å	få	sammenhengende	gang	og	sykkelveier	langs	
fylkesveiene	samt	å	få	utbedret	farlige	kryss	som	
feks	Oksvall	og	Skogheim.		Og	i	verste	fall	vil	alle	
partier	om	4	år	til	å	se	sørgmodig	på	deg	å	beklage	
at	Vegvesenet	og	Fylkestinget	ikke	har	villet	
prioritere	Nesodden	sine	behov.		Det	er	som	kjent	
Vegvesenet	og	fylkeskommunen	som	har	ansvaret	
for	fylkesveiene.		Kan	vi	gjøre	noe	for	å	få	fortgang	
i	utbyggingen?
	 Som	i	alle	andre	spørsmål	er	det	å	skape	politisk	
press	det	handler	om.	At	behovene	for	myke	
trafikanter	blir	hørt	når	pengene	skal	fordeles	er	
ingen	selvfølge.	Men	politisk	oppmerksomhet	og	
synliggjøring	av	Stortinget	og	fylkespolitikernes	
prioriteringer	hjelper.		Da	trenger	vi	lokale	
aksjonsgrupper.	Som	får	fram	hva	kravene	
handler	om	og	som	klarer	å	nå	fram	overfor	
fylkespolitikere	og	veivesenet.		Erfaringene	fra		
Hurtigbåtaksjonen	i	fjor	kan	brukes.	
	 Og	vi	trenger	en	kommune	som	spiller	på	lag	
med	folk	og	ikke	fungerer	som	støtpute	overfor	
bestemmende	myndighet.	
	 Kommunen	kan	veilede	i	hvor	avgjørelser	taes.
Kommunen	kan	bidra	til	å	sette	fokus	på	
sikkerheten	for	myke	trafikanter	og	synliggjøre	
behovene.
	 Kommunen	kan	legge	inn	
rekkefølgebestemmelser	som	legger	press	
på	sentrale	myndigheter.	Med	de	enorme	
utbyggingsplanene	som	finnes	for	Osloområdet	
vil	rekkefølgekrav	om	utbedring	av	feks	Skogheim	
krysset	på	Fagerstrand	før	utbygging	tillates,	gi	
stort	ekstra	press	på	fylkesmyndigheter.		
	 Arbeiderpartiet	håper	alle	slags	aksjonsgrupper	
blir	borte	og	at	alt	politisk	arbeid	skjer	gjennom	
partier.		Rødt	tror	det	er	en	linje	for	at	intet	skal	
skje.	Vi	oppfordrer	folk	til	å	organisere	seg.

Kystområder hører også til marka.

Faller til 1 million Forblir 3 millioner Øker til 10 millioner

Deg: Tap	2	millioner Intet Tjener	7	millioner

2 barn: Sparer	4	millioner Koster	6	millioner	+	renter Taper	14	millioner.

Forslag fra Rødt:Forslag fra Rødt:
Hensynssonen	utvides	med	
LNF-områdene	langs	sjøen	og	
forbindelseslinjene	det	er	mulig	
å	opprette	mellom	disse	og	
foreslåtte	hensynssone.	

Boliger/boligområder	søkes	holdt	
utenfor.	Unntak	er	hyttebebyggelse	
som	ikke	er	åpnet	for	omgjøring	til	
helårsboliger.	

Hensynssonen	utvides	
med	LNF-	områdene	på	
Hasle	og	Fagerstrand	slik	at	
grenseområdene	mot	Frogn	blir	
mest	mulig	hensynssone,	og	at	det	
blir	forbindelsesområder	mellom	
disse	og	foreslåtte	hensynssone.

Kommunen	søker	regjeringen	
om	å	innlemme	hensynssone	
Nesoddmarka	i	markaloven.

Utvikle	alle	6	skolegrendene	til	
mest	mulig	selvstendig	levende	
samfunn	med	flest	mulig	
institusjoner	som	gjør	det	mulig	å	
leve	hele	liv.
	
Alle	skolegrender	skal	ha:	Skole,	
barnehager,	skolehelsetjeneste,	
forsamlingslokale,	
dagligvarebutikk,	og	
næringsområder.	Det	er	også	

ønskelig	med	legesenter	og	
andre	kommunale	tjenester	samt	
serveringssted		m.m.	

Kommunen	tar	initiativet	til	
grendeutvalg	som	kan	være	
pådrivere	i	utviklingen.	

www.pdf-arkivet.no (2020)



6 Avis	for	Rødt	Nesodden	Mars	2011

Sjokkerende 
urealistisk
NÆRINGSPLANEN
Forslaget	er	sjokkerende	urealistisk.		Til	mange	
av	tiltakene	står	det	at	det	skal	”utføres	med	
tilgjengelige	ressurser”,	men	vi	vet	jo	alle	at	det	
knapt	finnes	tilgjengelige	ressurser	sier	lederen	i	
Velforbundet,	Jon	Martin	Larsen.
	 Planen	må	få	en	tydelig	prioritering	og	
kostnadsberegning.	Det	må	utvises	politisk	
ledelse	og	prioriteres	hardt.	Utover	å	forplikte	
seg	til	bygging	av	svært	dyre	lokaliteter	til	
administrasjon,	kultur	og	idrett,	har	dagens	
administrasjon	og	kommunestyre	stått	på	
sidelinjen	og	sett	næringslivet	legge	ned	eller	
rømme	fra	Nesodden.	De	mange	nedleggelsene	
i	forbindelse	med	utbyggingen	av	Tangen	senter,	
og	butikkene	ved	Flaskebekk	senter	som	vokser	
seg	ut	av	senteret,	begge	skriker	etter	politisk	
involvering.	Potensialet	i	det	lokale	næringslivet	
blir	ikke	utløst	på	grunn	av	manglende	
rammevilkår,	lokaler	og	noen	som	hjelper	dem	
å	nettverke.	Vi	ser	ikke	dette	igjen	i	forslaget	til	
strategisk	plan.

Infrastruktur
Det	viktigste	for	både	dagens	næringsliv	og	
mulig	fremtidig	næringliv	er	at	politikerne	både	
i	kommunestyret,	fylket	og	staten	må	slutte	å	
behandle	Nesodden	som	en	utkantkommune,	men	
snarere	som	en	attraktiv	nabokommune	til	Norges	
hovedstad	og		som	en	diamant	med	langstrakt	
sjølinje	i	Follo-markedet.		Om	man	gjør	det	så	
ser	man	at	infrastrukturen	i,	til	og	fra	Nesodden	
ikke	bidrar	til	Nesoddens	næringsliv.	Nesodden	
Velforbund	kommer	til	å	jobbe	hardt	for	en	ny	
innfartsvei	helst	via	Midtveien	som	kan	bringe	
vekst	til	Fagerstrand	og	resten	av	Nesodden.	
Folk	fra	Vinterbro	og	Drøbak	har	ingen	busser	
for	å	handle	på	Rosenlund	Atelier,	som	er	en	av	
de	mest	spennende	butikkene	i	hele	Follo!	Langs	
sjølinjen	mangler	vi	ruter,	plass	og	tilbud	for	så	
vel	fastboende	som	besøkende.	Man	opplever	
at	mobildekningen	forsvinner	rundt	Varden	og	
på	Fjellstrand	og	bredbånddekningen	mange	
steder	er	fortsatt	begredelig.	Alt	dette	er	viktige	
grunnsteiner	i	oppbyggingen	av	et	rikt	næringsliv,	
men	vi	ser	ikke	det	i	forslaget,	avslutter	Jon	
Martin	Larsen.

Jon Martin Larsen, leder i Velforbundet, er kritisk til 
næringsplanen

Næringsplan med 
museskritt

Hva skal vi legge til rette for?

ARBEIDSPLASSER
Næringsplanen	er	vedtatt.	Den	har	mange	gode	
intensjoner,	men	mangler	vilje	og		muskler	til	å	
løse	hovedutfordringene:
•	 Tiltak	for	å	gjøre	etablering	billig
•	 Penger	for	å	tilrettelegge		og	gjøre	etablering	

enkelt
•	 Næringstomter	

Arbeidsplasser	er	et	stort	behov	på	Nesodden.		
Næringsplanen	er	viktig	både	for	klimaet	og	for	
å	gjøre	hverdagslivet	enklere	for	de	mange	av	oss	
som	synes	pendling	er	slitsomt.	At	kommunestyret	
til	slutt	samlet	seg	om	å	lage	en	næringsplan	er	
positivt.	Men	viljen	til	å		ta	konfliktene	som	er	
nødvendige	for	å	få	bygget	annet	enn	boliger	på	
Nesodden	mangler.		
	 Rødt	sitt	forslag		om	”Kommunen	skal	legge	til	
rette	for	at	tomtekostnader/leiekostnader	og	andre	
etableringskostnader	blir	så	lave	som	mulig”	ble	
stemt	ut	etter	vage	påstander	om	at	det	kunne	
bryte	med	EØS-reglene	og	at	det	kunne	skape	

konflikt	mellom	tomteeiere.		Tiltak	her	mangler	
helt.
	 ”Utføres	med	tilgjengelige	ressurser”	er	vanlig	
når	konkrete	tiltak	foreslåes.	Alle	vet	at	Nesodden	
kommune	ikke	har	tilgjengelige	ressurser.	Selv	om	
finansieringsplan	ble	bedt	om	i	løpet	av	året,	så	
har	ingen	andre	enn	Rødt	lansert	noe	sted	å	hente	
penger.	
	 I	forslaget	til	kommuneplan	er	det	avsatt	
noen	mindre	områder	til	næring	Samtidig	som	
et	område	er	omregulert	bort	fra	næring	og	
Nesodden	sitt	mest	attraktive	næringsområde	
Statoil/Linstows	eiendommer	på	Fagerstrand	er	
foreslått	omregulert	for	å	åpne	for	boligbygging.	Da	
blir	det	fort	boligblokker	med	to	vaktmestere	som	
næringsalibi	det	ender	opp	med.		Nettoresultatet	
ser	ut	til	å	bli	mindre	næringsarealer.	
	 Større	områder	til	næring	kan	løses	hvis	
tilbakemeldingene	på	kommuneplanen	blir	
tilstrekkelig	tydelig.	Å	få	sonet	store	områder	
til	næring	er	også	i	seg	selv	et	middel	til	å	få	
tomtekostnader/leiekostnader	ned.		

ARBEIDSPLASSER
På	Nesodden	finnes	det	3	mulige	måter	å	tjene	
penger	på:
1.	Arbeid.	Det	lønnes	forskjellig	og	ikke	alltid	godt.
2.	Gode	ideer.	Nye	og	kreative	løsninger	kan	skape	

god	butikk.
3.	Monopolinntekter	på	begrensede	ressurser.		

Monopolinntektene	på	eiendomsspekulasjon	er	
store	på	Nesodden.		Å	få	omregulert	tomter	slik	at	
de	kan	selges	i	markedet	kan	gi		kjempeinntekter.	
Men	noen	må	betale	for	kalaset.	Det	er	det	de	
produktive	bedriftene	som	gjør	i	næringsmarkedet.	

Det	er	av	arbeidet	og	kreativiteten	dyre	husleier	
eller	dyre	tomter	betales.	På	boligmarkedet	betales		
monopolinntektene	også	av	lønna	til	de	som	
kjøper.	
	 Å	få	til	billige	boliger	eller	legge	til	rette	for	lave	
etableringskostnader	for	nye	arbeidsplasser	er	
uforenlig	med	å	la	eiendomsspekulasjon	florere.	
Her	må	det	gjøres	et	valg	om	hva	Nesodden	skal	
satse	på.
	 Rødt	ønsker	billigere	boliger	og	mange	nye	
arbeidsplasser.	Skal	vi	få	til	det	må	spekulasjonene	
begrenses	så	mye	som	mulig.		

På Statoiltomta på Fagerstrand har flertallet foreslått å åpne for boligbygging. Nesodden sitt mest attraktive 
og største næringsområde kan gå tapt fordi Statoil vil tjene mer på å bygge boliger. Å sette Nesodden sine 
behov foran Statoil sine ønsker er det ikke mange i kommunestyret som vil eller tør.

Forslag fra Rødt:
-	Målet	for	innsatsområdet	
næringsutvikling	er	på	lang	sikt	å	
skape	balanse	mellom	folketall	og	
arbeidsplasser	og	å	skape	et	mer	
levende	lokalsamfunn.	

-	Tomt	ved	Fjordvangenkrysset		
blir	fortsatt	regulert	til	
næringsvirksomhet.

-	Statoil	og	Linstows	eiendommer	
på	Fagerstrand	blir	fortsatt	
næringseiendom

-	Ikke	utbygde	arealer	over	6	mål	
som	i	dag	er	sonet	til	boligformål	
vurderes	for	omregulering	slik	
at	de	også	kan	benyttes	til	
næring.	Disse	reguleres	til	bolig	
og	næringsformål.		Kommunen	
ønsker	at	det	tilrettelegges	

for	billige	boliger	og	billige	
næringsarealer.	Det	skal	lages	
utbyggingsavtale.	
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Meld deg inn i 
Hent soldatene hjem!

1021 
underskrifter 
for boikott

Nadeem er tilbake i kirkeasyl

AFGHANISTAN
I	februar	ble	Hent	soldatene	hjem,	Nesodden	stiftet	
på	et	godt	besøkt	møte	i	samfunnshuset.
Arbeidet	med	å	få	norske	styrker	hjem	
fra	Afghanistan	blir	hovedoppgaven	for	
organisasjonen	som	har	følgende	målsettinger:
-	De	norske	soldatene	må	hentes	hjem
-	Norge	skal	ikke	delta	i	aggressive	militære	
operasjoner
-	Norge	skal	ikke	selge	våpen	til	noe	land	som	er	i	
krig-

I	sin	løpeseddel	skriver	komiteen:	USA	invaderte	
Afghanistan	i	2001	og	fikk	etter	hvert	mange	land	

med	seg	i	denne	krigen	som	nå	har	vart	i	10	år.	
Norske	soldater	utgjør	en	del	av	invasjonsstyrken.	
Så	langt	er	det	ikke	gitt	en	akseptabel	begrunnelse	
for	denne	krigen	som	påfører	sivilbefolkningen	
ufattelige	lidelser.	Mange	titalls	tusen	sivile,	
kvinner	og	barn,	har	mistet	livet	og	deler	av	landet	
legges	øde.	Vil	du	være	medskyldig	i	dette?

Det	nyvalgte	styret	består	av	Kjellaug	Myhre,	
Inge	Brekke,	Lisbeth	Randers	Pehrson,	Jørgen	
Andersen	og	Torbjørn	Davidsen.	
Medlemskap	koster	kr	100,-	og	kan	tegnes	ved	å	
betale	til	konto	0091	02	56351	v/	Kjellaug	Myhre,	
Stokkandveien	1B,	1450	Nesoddtangen.

BOIKOTT ISRAEL
Palestinakomiteens	lokallag	på	Nesodden	har	stått	
utafor	butikker	på	Nesodden	og	samla	inn	1021	
underskrifter	med	oppfordring	til	butikkene	om	
boikott	av	israelske	varer.	
	 Boikott	av	israelske	varer	er	en	del	av	den	
internasjonale	kampanje	som	med	økonomiske	
midler	går	til	kamp	mot	Israels	illegale	
okkupasjon	og	kolonisering	av	palestinsk	land.	
Okkupasjonen	betyr	murer	og	sperringer,	
forfølgelse	og	drap	på	palestinere.	Kampanjen	
har	røtter	i	et	felles	opprop	fra	palestinske	
sivile	organisasjoner,	og	har	tilslutning	fra	så	
vel	fagbevegelse	som	religiøse	institusjoner	i	
Palestina	og	internasjonalt.	Lokallagsleder	Arne	
Eriksen	i	Palestinakomiteen	på	Nesodden	sier	
til	Rødt	Nytt	at	underskriftsaksjonen	viser	at	
nesoddinger	er	bevisste	på	at	boikott	av	israelske	
varer	er	et	viktig	pressmiddel	for	at	Israel	skal	
respektere	folkeretten.		Han	fremhever	også	
at	boikottkampanjen	er	en	politisk	aksjon	for	
fred,	noe	som	forutsetter	at	Israel	er	villige	
til	å	endre	sin	politikk	ovenfor	palestinerne.		
Underskriftsaksjonen	på	Nesodden	er	et	kraftig	
signal	til	butikkene	her	ute	om	at	også	de	og	
kjedene	deres	må	kreve	at	Israel	respekterer	
folkeretten	for	å	drive	handel	med	dem.
	 Vinteren	er	høysesong	for	israelske	grønt-varer	
i	dagligvarebutikkene.	Mange	av	disse	varene	
er	i	realiteten	heller	ikke	produsert	i	Israel,	men	
kommer	fra	okkupantkolonier	(såkalte	bosettinger)	
som	fortrenger	palestinere	og	røver	palestineres	
land,	vannreserver	og	ressurser.		Arne	Eriksen	
forteller	at	Israel	motsetter	seg	å	merke	varene	fra	
okkupert	territorium.	I	flere	EU-land	er	merking	av	
varer	fra	okkupert	land	nå	et	krav	som	begynner	å	
få	gjennomslag.	
	 Ingen	butikker	på	Nesodden	er	fri	for	israelske	
varer,	men	Meny	på	Tangen	centrum	har	de	siste	
årene	utmerket	seg	med	et	stort	antall	israelske	
grøntvarer,	som	såkalte	“middelhavspoteter”,	
paprikaprodukter	og	klementiner	solgt	under	
det	spanske	merket	Cevita.		Fordi	det	største	
antallet	underskrifter	ble	samlet	inn	nettopp	
utafor	Meny	på	Tangen,	ville	aktivistene	i	
Palestinakomiteen	ha	en	offisiell	overrekkelse	av	
kopier	av	underskriftslistene	der,	med	lokalpressa	
tilstede.	Dessverre	ville	ikke	butikksjefen	verken	
møte	aktivistene	eller	journalisten,	og	hindret	også	
at	bilder	av	aktivistene	som	ble	tatt	utafor	Meny	
butikken	ble	trykket.		For	øvrig	viste	butikksjefen	
til	at	kjedens	vareinntak	var	utafor	hans	kontroll,	
og	anmodet	aktivistene	om	å	henvende	seg	en	
høyere	instans.	Palestinakomiteens	lokallagsleder	
er	skuffet	over	at	butikksjefen	ikke	ville	møte	
aktivistene,	men	sier	at	underskriftene	også	blir	
levert	til	Norges	Gruppen	sentralt.	
	 Rødt	har	i	løpet	av	de	siste	to	årene	både	
fremmet	boikottforslag	retta	mot	selskap	som	
bistår	okkupasjonen,	og	forslag	om	at	kommunen,	
i	likhet	med	Hamar	kommune,	støtter	opp	om	et	
norsk	bidrag	til	den	internasjonale	frihetsflåten	
til	Gaza,	som	sjøsettes	i	løpet	av	den	kommende	
sommeren.		Det	siste	forslaget	nærmet	seg	flertall,	
men	FrP,	H,	KrF	og	A		stemte	mot.	

ASYLPOLITIKK

Utlendingsnemnda	(UNE)	opprettholder	avslaget	
på	asyl	for	Nadeem	Dar.	De	vil	utvise	ham		med	
påstanden	om	at	han	skal	ha	fabrikkert	sin	egen	
blasfemisak,	sier	Liv	Una	Førde	i	støttegruppen.		
UNEs	egen	utredning	ved	deres	egenbetalte	
verifiseringsadvokat	tilbakeviser	dette	og	
støtter	Nadeem.	Det	gjør	også	FN.	Løftene	som	
ble	gitt	biskop	og	politikere	og	representanter	
fort	støttegruppa,	og	som	gjorde	oss	forsiktig	
optimistiske,	var	lite	verd	og	avslaget	ble	en	
blåkopi	av	de	forrige.	Det	triste	er	at	vi	i	Norge	har	
gitt	UDI	og	UNE		makt	til	å	dømme	folk	uten	at	
de	er	beskyttet	av	vanlige	norske	rettsprinnsipper.		
UNE		trenger	ikke	legge	fram	bevis.

Styret	i	støttegruppa	jobber	jevnt	og	det	er	nå	laget	
oppsummering	av	saken	i	en	hvitbok.	En	kortere	
versjon	er	også	tilgjengelig.		Målet	er	å	knytte	
kontakter	som	kan	tale	vår	sak.		Ta	gjerne	kontakt	
med	oss	hvis	du	vil	være	med	i	støttearbeidet,	
avslutter	Liv.

Kontakt	Liv	e-post	lufe@online.no	eller	tlf		920	68	
120

Palestinakomiteens leder, Arne Eriksen, sier 
boikottkampanjen er en kampanje for fred.

Støttekonsert for Nadeem Dar
Lørdag	26	mars	kl	17	i	Nesodden	kirke.
	
Hold	av	datoen.	Konserten	vil	vare	60-90	min,	
med	en	liten	kafé	i	menighetshuset	etterpå.

Nadeem Dar

Journalist Peter M Johansen holdt et engasjerende innledning om situasjonen i Afghanistan. Til venstre 
Kjellaug Myhre, en av initiativtakerne til møtet.
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LEGEVAKT
På	Nesodden	skal	man	vokte	seg	vel	for	å	skade	
seg,	i	alle	fall	på	ugunstige	tidspunkt.	Nylig	kunne	
vi	lese	om	Trine	Rogg	Korsvik	som	brakk	beinet	
på	to	steder	en	midnattstime,	etter	at	hun	skled	
på	isen	utafor	huset	til	en	slektning	på	Tangen.	
Hun	og	familien	ringte	113	flere	ganger	etter	å	ha	
fått	henne	båret	inn	på	en	sofa,	men	ble	avvist,	
blant	annet	med	kommentarer	som	at	ektemannen	
kanskje	ikke	“var	mann	nok	til	å	skaffe	en	taxi!”.	
Poenget	er	imidlertid	at	Korsvik	slettes	ikke	
ønsket	å	utsettes	for	en	strabasiøs	taxi	tur	til	
Ski,	hvor	hun	uansett	ikke	ville	fått	hjelp	til	noe	
som	helst.		Med	mulig	beinbrudd	skal	man	som	
kjent	helst	holde	seg	i	ro	til	man	får	førstehjelp,	
med	båre	og	transport.	Først	neste	morgen	fikk	
Korsvik	ambulanse,	etter	en	natt	med	store	
smerter.	Da	var	beskjeden	fra	113	sentralen	en	
ganske	annen;	hun	måtte	overhodet	ikke	finne	på	
å	bevege	seg	en	tomme	og	ambulansen	var	straks	
på	vei.		Ambulansen	kjørte	henne	til	Lillestrøm	for	
røntgen	og	gipsing.		Dernest	gikk	turen	til	A-hus,	

hvor	hun	ble	operert	og	fikk	innsatt	nagle	og	
skruer	i	leggbeinet	neste	morgen.		Det	virker	altså	
som	om	hvilke	råd	man	får	fra	AMK-sentralen	
avhenger	av	kapasitet	og	tilgang	på	ambulanser.		
Med	lokal	legevakt	som	kom	på	hjemmebesøk,	
hadde	disse	vanskene	aldri	oppstått.	
	 Trine	Rogg	Korsviks	historie	er	dessverre	
ikke	unik	på	Nesodden.	Her	kan	man	høre	flere	
liknende	historier.	Ringer	man	113	på	et	ugunstig	
tidspunkt	kan	det	være	det	samme	med	skadene	
man	har.	Også	foreldre	med	behandlingstrengende	
småbarn	kan	fortelle	om	at	taxi	til	Ski	har	blitt	
eneste	utvei.	
	 I	fjor	tok	Rødt	Nesodden	initiativ	til	en	
folkeaksjon	for	legevakt	på	Nesodden.	Flere	tusen	
underskrifter	ble	samlet	inn.		Legevakt	er	et	
folkekrav.	Dessverre	var	dette	ikke	en	kampsak	
for	de	store	partiene.		Ap,	Høyre	og	SV	stemte	ned	
forslaget.			
	 Til	høsten	vil	Rødt	gå	til	valg	på	følgende	krav:	
Døgnåpen	legevakt,	med	førstehjelps-	og	
røntgentilbud	på	Nesodden.
Ambulanse	stasjonert	på	Nesodden

113! 
Hjelp, vi 
bor på 
Nesodden!

Samhandlingsreformen 
– ny sparereform?
R
oe
dt
.n
o

SYKEHUS
Rødt	frykter	at	den	nye	samhandlingsreformen	
vil	bli	en	sparereform.	Dette	er	den	tredje	store	
reformen	etter	sykehusreformen	og	NAV-reformen.	
	 Samhandlingsreformen	handler	om	
forholdet	mellom	kommunehelsetjenesten	og	
spesialisthelsetjenesten.	Den	har	gode	og	sunne	
intensjoner	om	at	ansvaret	for	pasientbehandling	
skal	legges	nærmere	der	pasienten	bor.
	 I	de	forslagene	vi	har	sett	som	statlige	
myndigheter	har	lagt	ut	på	høring	til	nå,	sier	de	
ikke	noe	om	hvordan	dette	er	tenkt	finansiert.	
Politikere	og	administrasjon	på	Nesodden	er	
samstemte	om	at	økonomien	må	på	plass	før	vi	
setter	i	gang.	
	 Kommunen	kan	få	økonomiansvaret	for	
helsetilbudene	og		bestemme	om	du	skal	innlegges	
på	sykehus	eller	bli	værende	på	sykehjem	som	
er	mye	billigere.	Da	kan	presset	for		å	holde	

budsjettene	gå	foran	behandlingsbehovet,	frykter	
Rødt.			Spesielt	hvis	kommunene	økonomisk	
fortsatt	blir	sulteforet	av	staten.	
	 Da	foretaksmodellen	ble	innført	i	2001,	
ble		markedsliberalistiske	ideer	innført	i	norsk	
helsevesen.	Helseforetakene	er	slått	sammen	og	
har	vokst	i	størrelse	siden	da.
Det	er	statusforskjell	mellom	spesialist	og	
kommunehelsetjenesten	i	forhold	til	innflytelse,	
forskning	og	antall	legestillinger	blant	annet.
	 Før	Aker	ble	nedlagt	som	lokalsykehus,	
ble	det	av	foretaksledelsen	betegnet	som	en	
”bygningskropp	som	tilbyr	tjenester”.	Bestiller	og	
utførermodellen	har	samme	type	tenkning	der	
styring	og	kontroll	blir	overordnet	faglig	innhold	i	
tjenestene.
	 I	kommende	kommunestyreperiode	trenger	vi	
våkne	politikere	og	brukerrepresentanter	som	kan	
komme	med	sine	erfaringer	og	være	med	å	utvikle	
helse	og	sosialpolitikk.

RØDT NESODDEN
Vi søker flere til delta i arbeidet 
med gjøre Nesodden rødere.

1.	Listekandidater.	Til	kumulert	plass	har	vi	
foreløpig	følgende	forslag:
Geir	Christensen,	Kjellaug	Myhre,	Gabrielle	
Sæbø,	Rønnaug	Stensrud	og	Odd	Edvardsen.	
Vi	ønsker	en	person	til	som	blir	med	i	den	faste	
kommunestyregruppa	(Kommunestyremedlem	
eller	varamedlem).		Dessuten	ønsker	vi	flere	til	
ukumulert	plass	på	valglista.	

2.	Vi	søker	hjelpere	til	utvikle	politikk.	Som	kan	
være	rådgivere	for	oss	i	forhold	til	komiteene	
(Skole,	Helse	og	sosial,	Plankomite,	Kultur	og	
næring	osv.)	Vi	ønsker	at	sakene	forberedes	av	
team	og	ikke	blir	jobb	for	enkeltpersoner.	

3.		Vi	søker	flere	med	til	drive	Rødt-laget	og		hjelp	
til	utvikle	samarbeidet	med	organisasjonslivet	på	
Nesodden.		For	oss	er	dette	avgjørende.	Vi	kan	
ikke	spille	noen	stor	rolle	isolert.	
Har	du	lyst	til	delta,	eller	bare	støtte	Rødt	med	
medlemskap?
Ta	kontakt	med
Thomas	Kvilhaug	tlf	94354404	e-post:	
thombajam9@yahoo.no

Rødt Nesodden 
trenger deg

RETTIGHETS-
TELEFONEN
482 34 630
HVERDAGER KL 16-20 
GIR DEG RÅD OG INFORMASJON 
OM DINE RETTIGHETER INNEN 
HELSE, OMSORG, SOSIALE 
TJENESTER, SKOLE/BARNEHAGE, 
ARBEIDSLIV
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