
Nesodden

“Rødt har stor betydning når vi spiller på lag med folk. Vi ønsker å komme i posisjon til å være med i 
formannskapet og alle kommunale utvalg i neste periode. ”  Geir Christensen, 1. kandidat rødt nesodden

Stem Rødt:

En folkebevegelse mot 
rasisme og  muslimhets?
– Da vi fikk den rystende beskjeden om at en bombe hadde gått av i 
Oslo sentrum, var det ikke få av oss som med en gang trodde at dette 
var islamistisk terror, sier Emilie Fuglerud Wallin. 

Noen gikk lengre enn å snakke om det. Noen gikk til verbale angrep 
på alle som kunne ha et utseende som tilsa at de var muslimer. Det 
ble skrevet rasistiske kommentarer på internett, og det ble ropt 
kommentarer etter folk på gata. 

– Da vi fikk vite at det var en norsk, hvit, kristen mann som sto bak 
helvetet på Utøya og i Oslo sentrum var det mange som skjønte hvor 
galt de hadde konkludert. Reaksjonen folket viste når vi forstod hva 
som hadde vært på ferde, var fantastisk. Vi sto sammen mot Breivik, 
mot terror, mot vold og mot rasisme. Vi samlet oss i gatene, og ga et 
klart NEI. Dette engasjementet har jeg et ønske om at vi skal ta med 
videre, og at vi skal organisere det. En antirasistisk bevegelse på tvers 
av politiske ståsteder er min drøm,” sier Emilie.

“Utbruddene om ettermiddagen 22. juli viser hvor lett vi har for å 
finne syndebukker, og hvor lett vi har for å anta at det er innvandrere 

som er problemet. Da vi fikk vite hva for en mann som 
egentlig sto bak, var det ikke mange blonde, hvite, norske menn som 
fikk slengt etter seg at de var skyld i dette. Dette viste at rasismen 
blant oss ikke ligger så langt under overflata som mange tror. 
Fremmedfrykten gror ofte ut av kunnskapsløshet. Syndebukktenkning 
er ikke noe nytt fenomen. Vi vil alltid finne den eller de skyldige, og 
etniske grupper blir lett skyteskive.

Angrepet 22. juni var klart oppmuntret av en type ny-fascistisk 
tankegods som har fått utbre seg i en del miljør de siste årene. Et 
anti-demokratisk tankegods med hat mot muslimer og det åpne, 
flerkulturelle samfunnet som brekkstang.  Dette er ikke store 
miljøer, men de livnærer seg av muslimfrykt og hangen vår til å finne 
syndebukker. En folkebevegelse mot rasisme og muslimhets kan bidra 
til ta bort næringsgrunnlaget deres. Det kan ikke politikere eller politi 
gjøre for oss, det må vi sammen ta ansvaret for. 

– Kanskje ungdommen på Nesodden kan ta initiativet til å organisere 
en varig folkebevegelse mot rasisme og muslimhets, avslutter Emilie.

Vi må aldri glemme 22. juli:

Felles handling
– La oss forene flest mulig krefter i et JA 
til et flerkulturelt samfunn og et nei til 
muslimhets og all rasisme. Fagforeninger i 
Oslo har tatt til orde for brede markeringer 
for dette i september (sannsynligvis 8.). 
På Nesodden håper jeg at vi også kan 
forene lokale krefter. Det beste ville vært 
om partier og fagforeninger på Nesodden 
kunne gjøre dette til en felles sak alt 
under valgkampen, sier antirasisten 
Thomas Kvilhaug. Han mener vi kan 
bruke parolemalen som er foreslått av 
LO-lederen i Oslo, Roy Pedersen, med et 
”Ja til et flerkulturelt Nesodden - Nei til 
rasisme og intoleranse.”

– Vi må forsvare retten til respekt for 
naboer, arbeidskamerater og skolekamerater, som i 

realiteten er det flerkulturelle samfunnet. Vi må mobilisere krefter 
mot de ideene som stempler og nedgraderer våre medmennesker 
til former for ”kulturelle problemer”, sier Kvilhaug. - Den enorme 
mobiliseringen etter 22. juli var flerkulturell og gir grunn til håp!  

Angrepet på regjeringskvartalet og AUF leiren på Utøya var den 
ytterste konsekvensen av en rasistisk og ny-fascistisk ideologi med 
flere miljøer og organisasjoner i Europa. Hat mot det multikulturelle 
samfunn, konspirasjonsteorier om muslimer og forakt for 
sosialister, anti-rasister så vel som demokratiske institusjoner, er 
gjennomgående for disse gruppene. Mange av dem påberoper seg 
å representere ”konservative kristne verdier”, og mange av dem 
vil gjerne fremstå som demokratisk dannede utad. I praksis er de 
svorene antidemokrater som står for hat og vold mot minoriteter 
og antirasister. I Norge har fascistiske grupper stått bak en rekke 
terroraksjoner og politiske voldsaksjoner.. Bomber har vært brukt 
mot 1. mai tog i Oslo, en bokhandel og mot Blitz, skytevåpen, køller 
og kniver har blitt brukt mot antirasister. Tre drap har blitt begått 
mot mørkhudede og «svikere». Og nå dette! Det feigeste angrepet i 
historien.

– De fascistiske gruppene henter legitimitet i tankemåter som de 
seinere årene dessverre har fått noe innpass også i det etablerte 
politiske liv. Disse tankemåtene skaper en negativ sosial stemning, 
med mer rasistisk vold og hets som konsekvens, avslutter Kvilhaug.
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Sofie Emilie Fuglerud Wallin står på 
10. plass på Rødt sin liste.

Thomas Kvilhaug er initiativtaker til 

felles markeringer mot rasisme og 

står på 12. plass på Rødts liste.
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Vi har fått mange meldinger om at det er vanskelig 
å komme i kontakt med kommunen. Det gjelder 
både svar på spørsmål og å komme i dialog 
om saker. Eksempelvis tok det 30 dager å få ut 
hva slags avtale som fantes mellom Nesodden 
kommune og Sunnaas om bruk av svømmebasseng. 
Da er det ikke lett å svare bekymrede brukere. I 
enkelte saker har fylkesmannen blitt koplet inn før 
samtaler har kommet i stand.  
Kommunen er offentlig og skal være gjennomsiktig 
og åpen slik at innbyggerne kan vite hva som 
planlegges og at det er lett å engasjere seg. I 
virkeligheten er det ikke alltid slik. To forhold gjør 
ting vanskelig:
• En presset kommuneadministrasjon.Å håndtere 

mange tusen henvendelser årlig tar tid. Uten 
en administrasjon med kapasitet, blir svar 
sene og lite gjennomarbeidet. (Det er liten 
vits i å kritisere ansatte for at de ikke har tre 
armer, det er politikerne som må sørge for at 
gode svar og god dialog får plass og prioritet).

• En tendens blant politikere til å ønske seg 
”arbeidsfred” fra innpåslitne pressgrupper. Det 

er svært lett å falle for fristelsen til å ordne ting 
og fatte avgjørelsene uten å måtte gjennom 
den demokratiske kverna som både er slitsom, 
arbeidskrevende og kan gi resultater du ikke 
liker. 

For Rødt er nettopp det at folk får anledning til 
å engasjere seg avgjørende. Da må åpenheten 
være slik at folk får innsyn i planer i god tid før 
beslutningene treffes. Framgangsmåten må 
være tydelig og enkel for de som vil fremme 
synspunkter. 
For å bedre folks innsyn vil Rødt ha følgende 
tiltak:
• At alle henvendelser skal få svar innen 14 dager 

(dersom ikke svardato er oppgitt på forhånd.)
•  At midlertidige svar angir når en beslutning kan 

forventes. 
• At forslag til vedtak i kommunestyret angir 

hvordan publikum har fått innsyn og 
muligheter for å uttale seg.

Vi diskuterer gjerne hva som skal til for å få større 
innflytelse for innbyggerne. 

Hva du har krav på?
• Innsynsrett i alle offentlige dokumenter og all 

saksbehandling med få unntak som krever 
spesiell begrunnelse.

• Kommunen har veiledningsplikt når du 
henvender deg. Hjelp til å finne rett instans, 
skjemaer m.m.

• Kommunen skal svare «uten ugrunnet opphold».  
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 
foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan 
besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt. Hva som er «uten ugrunnet opphold» 
varierer med sakstype osv.  Du kan klage til 
fylkesmannen dersom du ikke får svar i rimelig 
tid. Dersom du ikke får svar etter purring kan 
også Sivilombudsmannen ta saken.

LedeR  
Kan små partier som Rødt spille noen rolle i 
kommunestyret? Ja, der vi kan spille på lag 
med organisasjoner og opinion gjør vi det.

Vedlikeholdet av velveiene 
ble vedtatt privatisert mot 5 stemmer (Rødt, 
KrF, MdG) som ingen skulle tro spilte noen 
rolle. Men når velene kom på banen ble 
uenigheten i kommunestyret viktig. Med mange 
sinte velmedlemmer og en synlig opposisjon 
ble de store partiene tvunget til å snu. (Hva 
kunne velene presset med i et enstemmig 
kommunestyre?) 

«200 millioners-forslaget»
Rødts forslag om krav til det kommunale 
tjenestetilbudet (se side 4) er vedtatt. 
Mange partier ville nok gjerne sluppet å ha 
det i bunnen. FOR: Kommende debatter 
om innsparinger i omsorgstilbudet m.m. 
blir vanskeligere. OG: Vedtaket blir et godt 
argument for brukerorganisasjoner og 
pårørende i framtida.

Vern av Nesoddmarka 
Forslaget fra Rødt ble nedstemt i første 
runde, men etter høringsrunden og godt 
arbeid fra miljøorganisasjonene, ble det 
flertall for å legge vernespørsmål inn i 
kommuneplanbehandlingen. Nå har kommunen 
vedtatt hensynssone Nesoddmarka. Foreløpig 
alt for liten og for uforpliktende. Men dersom 
sterkt miljøengasjement vokser fram, vil vi 
kunne snu Nesoddens planløse nedbygging til 
planmessig vern.

Papirinnsamlingspenger til korpsene 
Saken  om etterbetaling av 
papirinnsamlingspenger som korpsene 
følte seg snytt for, stod på formannskapets 
dagsorden med innstilling om å avslå. En 
telefon fra Rødt til korpsleder (som ikke ante at 
saken var til behandling) startet snøballen som 
resulterte i noen hundre tusen kroner ekstra til 
korpsene.

Mange flere saker, slik som Bjørnemyrhallen, 
inntak av lærlinger, ansattes rettigheter osv 
kunne vært nevnt.  

Engasjement kan skape endring
Forslag som foreløpig har falt, men som vi tror 
engasjement blant innbyggerne kan snu til 
gode resultater er f.eks: 
• Plan for å ivareta biologisk mangfold
• Legevakt
• Tilrettelegging for billige boliger og billige 

næringsarealer
• Bedre brukermedvirkning i kommunal 

planlegging

Rødt har stor betydning når vi spiller på lag 
med folk. Vi ønsker å komme i posisjon til å 
være med i formannskapet og alle kommunale 
utvalg i neste periode. Da kan vi bli et enda 
tydeligere alternativ. Til det trenger vi å komme 
inn med tre eller fire representanter neste 
periode. Da må du legge Rødt sin liste i 
stemmeurna. 

Rødt utgjør ofte 
forskjellen

Geir Christensen
geirchris@gmail.com
Rødts førstekandidat

Kommuneansatt 
betyr 
velferdsarbeider 

Om å få svar og å bli hørt...
Kommunale tjenester er du 
avhengig av fra mor og far gikk på 
svangerskapskurs til du ligger på 
en kommunal gravlund. Det er de 
ansatte som gjør jobben med å lage 
gode kommunale tjenester og som 
møter brukere og innbyggere. Gode 
arbeidsvilkår og engasjerte ansatte er 
viktig for oss alle.

Offentlig eller privat
Offentlig eierskap gir normalt ryddige 
arbeidsforhold. Innenfor pleie og omsorg 
samt i arbeid med barn, gir offentlig eierskap 
også bedre lønn og bedre pensjonsavtaler enn 
kommersielle aktører. Vårens Adecco-skandale 
i Oslo og påfølgende saker knytta til pleie- og 
omsorgssektoren, avslørte et arbeidsliv de fleste 
i dag vil regne som grovt uanstendig. Rødt vil 
bevare offentlig ansvar for slike oppgaver, og vil 
støtte ideelle aktører framfor kommersielle. Rødt 
var med å stemme ned forslaget om å sette de 
ansattes pensjon ut på anbud.

Medbestemmelse og budsjettering
Formalisert lokal medbestemmelsesrett er 
bra. Midlene som den enkelte virksomhet får 
til rådighet, er allikevel avgjørende for hvor 
mye medbestemmelse man i realiteten har. For 
et godt tilbud og et anstendig arbeidsliv må 
budsjettrammene gitt av kommunestyret gi 
handlingsrom. Tendensen har dessverre vært 
motsatt de siste årene. 

Nei til tvungen deltid
Mange har ikke faste stillinger, og mer enn 
halvparten av de ansatte har deltid. Mange går 
gjennom sommeren med usikkerhet knyttet til 
høstens inntekter. Det fins eksempler på folk som 
har arbeidet i flere år i kommunen uten å få fast 
kontrakt. Rødt støtter fagbevegelsens kamp for 
retten til heltid og fast arbeid.

Ja til likelønn
Rødt har fremmet flere forslag om at kommunen 
skal bryte med KS sin motstand mot likelønn 
og bidra til å få lukket lønnsforskjellen mellom 
kvinner og menn.   

Ja til sekstimers arbeidsdag og økt 
grunnbemanning
Mange av de kommunale arbeidsoppgavene 
medfører stor fysisk og mental belastning. 
Forsøk med sekstimersdag har løftet folks 
trivsel og yteevne, samt redusert fravær. Rødt 
vil støtte forsøk med sekstimersdag (med full 
lønnskompensasjon). Videre ønsker Rødt generelt 
å øke grunnbemanning for å minske belastning og 
bedre tjenester. 

Et flerkulturelt arbeidsfellesskap!
Rødt er et antirasistisk parti. Kommunens ansatte 
representerer mange nasjonale bakgrunner, 
kulturer og religioner. Mange flyktninger og 
innvandrere får sine første arbeidserfaringer 
gjennom praksisplasser i kommunen. Slike 
ordninger må utvides. For at arbeidsfellesskapet 
skal kunne ha et godt arbeidsmiljø, må rasisme og 
forsøk på å skille oss etter etnisitet eller religion 
alltid bekjempes.

Vedtaksforslag fra Rødt:
• Kommunen skal ha et høyt antall lærlinger 

samt tilbud om etter- og videreutdanning 
for medarbeidere som ønsker det.  (Vedtatt  
enstemmig, så får vi se om enigheten holder 
når vi kommer til budsjettvedtak.)

• Kommunen skal satse på egne medarbeidere og 
ikke legge til rette for å privatisere tjenester. ( 
11 stemmer. Nedstemt av H, Frp, AP og KrF)

• Nesodden kommune søker samarbeid 
med fagforeningene om å tilslutte seg 
modellkommuneprosjektet - et forpliktende 
samarbeid hvor ansatte jobber med 
effektivisering av driften med garantier for at 
arbeidsplassene ikke privatiseres.  (4 stemmer 
– nedstemt av H, Frp, AP, V, SV og MDG)

Rødt ønsker at kunnskapene til innbyggerne og 
de målene vi samler oss om, skal være styrende 
i samfunnsutviklingen også. For å styrke folks 
innflytelse ønsker Rødt: 
• Sterkere innflytelse for velene, 

miljøorganisasjoner, fagforeninger, 
brukerorganisasjoner osv.

• Vi ønsker at aksjongrupper, (feks i forhold til 
veitiltak for myke trafikanter) skal få lett 
tilgang til kommunalt apparat og få støtte til 
utredninger osv. (100% motsatt av AP som 
håper at alle aksjonsgrupper blir nedlagt og 
at all politisk virksomhet skal gå gjennom 
partiene.) 

• Vi ønsker å bevare adgangen for befolkningen 
til å omstøte politiske beslutninger når 
kommunestyret er i utakt med folkemeningen. 
Retten for 10% av velgerne til å kreve 
folkeavstemning om omstridte spørsmål 
er viktig. Det gir mindre sjanse til å styre 
i lukkede rom. Det kan gjelde for viktige 
velferdsspørsmål også. Dersom lokal legevakt 
blir nedstemt i kommunestyret enda en 
gang, kan dette være et aktuelt spørsmål 
å kreve folkeavstemning om. Her tror vi 
kommunestyret er i utakt med befolkningen.

• Vi ønsker ikke at Nesodden slås sammen med 
andre kommuner.

Hvor mye bestemmer du når du putter en 
stemmeseddel i urna hvert fjerde år? Valg i seg selv 
er ikke nok til at befolkningen styrer utviklingen. 
Hvis engasjementet er lavt og et fåtall politikere 
kan forhandle med dem som har økonomisk makt, 
uten særlig innsyn, så kan gutteklubben grei få 
det meste som de vil, uavhengig av befolkningens 
behov og ønsker.
  
Vedtaksforslag fra Rødt:
• Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og 

politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har 
rett og plikt til å informere om forhold som 
har betydning for brukere og ansatte. (Vedtatt 
enstemmig)

• Lokaldemokratiet utvikles ved å ta i 
bruk flere demokratiske arbeidsmåter, 
bl.a. - regelmessige møter med vel, 
miljøorganisasjoner og brukerorganisasjoner.  
(12 stemmer – nedstemt av H, Frp, AP og V)

• Nesodden kommune skal ikke slås sammen med 
andre kommuner. (11 stemmer – nedstemt av 
H, Frp, AP og V)

• Kommunen skal lage en plan for 
brukermedvirkning. (5 stemmer. Nedstemt av 
H, Frp, AP, V og SV)

• Dissens (mindretallforslag) synliggjøres i 
dokumenter som sendes ut på høring. (12 
stemmer, nedstemt av H, Frp, AP og V)

Kjellaug Myhre står som nr. 2 på Rødts liste.

Foto: Denis Nordmann/sxc.hu

Etter nedleggelsen vil Statoil hente maksimalt 
ut av å selge tomta på Fagerstrand. Selv om de 
fikk nesten 100 bud på tomta når de utlyste 
den som næringsareal, var ikke prisen god nok. 
Formannskapet ble invitert i eget møte hvor de 
gravalvorlig fortalte om at et av tilbudene de så 
på var massehåndtering av søppel - og det ville 
vel ikke vi ha der? De ville stoppe salget og få 
tomta omregulert slik at den også kan brukes 
til boligbygging. Spørsmålet om ikke noen av 
de 99 andre budgiverne hadde mer akseptable 
planer fikk vi ikke noe svar på. Nesten hele 
kommunestyret bukket. Mot Rødts to stemmer 
ble området omregulert til alle slags formål. Når 
Statoil er ferdige med planene sine er vi redd 
Fagerstrand brygge blir luksusleiligheter med 
to vaktmestere for å kunne si det er kombinerte 
formål. Noen plass til f. eks Universitetets 
havforskning eller andre typer havnæring som 
dypvannskaia egner seg til, er vi redd det ikke 
blir. Tanken om at Statoil kanskje burde gi tomta 
tilbake til Nesodden som hjelp til å etablere ny 
næring etter at de sviktet oss, tror vi ikke har falt 
Statoil eller kommunestyret inn.

Svestadområdet 
eies av et av Norges største næringsselskap - 
Aspelin-Ramm. De kom til Nesodden med planer 
om konferansehotell og næringsvirksomhet. 
Etterpå kom behovet for å «gjøre Svestad større 
med å bygge over 100 nye boliger med beboere 
som trives i vannkanten» først. Ender vi opp med 
noe annet enn privatboliger i strandsonen? Det 
er boliger for velstående som gir mest profitt.. 
Selskapet har møtt Formannskapet og nesten alle 
bukker. 

Tangen sentrum 
med kjøpesenter og nye boliger utvikles av 
Norgesgruppen. De har også fått godkjent nesten 
alle sine ønsker. Flere butikker blir det, men 
mesteparten blir nye boliger. Så mye boliger er 
puttet inn at kommunen har vansker med å finne 
arealer til næringsvirksomhet på nordre Nesodden.  
Det ble lett med lys og lykte, men trøbbelet 
var så stort at fire eneboliger i Kongleveien ble 
foreslått omregulert. Norgesgruppen skulle 
ikke tape penger på å få næringsregulering 
der det var mulig å bygge boliger. Da var det 
bedre å gå løs på fire privatpersoner. På tross av 
behovet for næringsarealer foreslo Rødt å stoppe 
omreguleringen av privatboligene. Det får være 
grenser. Det fikk flertall. 

Rødt vil også i kommende periode kjempe for at 
Nesoddensamfunnets behov skal prioriteres foran 
hensynet til storselskapers profitt.

Spekulantene 
får fri bane

Hvor mange stemmer har disse 3 i kommunestyret?
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INNhOlD: Side 2 og 3: Folkestyre. Side 4 og 5: Et verdig liv. Side 6 og 7 Et bærekraftig Nesodden.

Folkestyre 
eller lukkede rom?
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Derfor trenger 
vi legevakt

Et likeverdig liv

200 millioners forslaget 

Møteplasser for ungdom

Mange innbyggere på Nesodden som vi snakker 
med, kan ikke forstå hvorfor det er så vanskelig å 
få til en lokal legevakt. Vi har daglegevakt som går 
på omgang mellom fastlegene her fram til kl.18.00. 
Fra kl.18.00 til 07.00, pluss hele døgnet i helg og 
høytid, er legevakta i Ski.
 Follo legevakt er et interkommunalt selskap 
som er overdratt til Aker Sykehus og nå er en 
del av Helse Sørøst HF. Det er en av de største 
legevaktene i landet. Den brukes mest av de 
kommunene som har den lettest tilgjengelig, 
nemlig Ski og Oppegård. De to kommunene har 
også mange flere sykebesøk per innbygger enn 
Nesodden.
 Siden det blir høyere terskel for oss nesoddinger, 
bruker vi den ikke i ”utide”. 
 Kommunikasjonen med legevaktsentralen blir 
svært viktig. I vinter kunne vi lese om Trine Rogg 
Korsvik, som brakk beinet på to steder, men ikke 
fikk ambulanse. Det ble vurdert til ikke å være 
”alvorlig” nok! Med tilgjengelig lege på Nesodden  
ville dette sannsynligvis ikke skjedd.
 Å bli tatt hånd om i en akutt situasjon som vi 
ikke har kontroll over, handler om trygghet. Tiden 
det tar før man får hjelp, teller, når noen i familien 
har sterke smerter, angst eller hissige betennelser, 
eller hva det måtte være. 
 Argumentet mot lokal legevakt er at det 
er tvil om hvorvidt den vil kunne få samme 
faglige kvalitet som tilbudet på Ski. - røntgen, 

laboratorietjenester osv. Vi ønsker en lokal 
legevakt som har disse tjenestene.
 Legevaktas statistikk fra 2009 viser at 80 
prosent av de som ble undersøkt med røntgen, ikke 
hadde behov for å sendes videre til sykehus. Å få 
en vurdering av lege handler jo nettopp om å få 
avklart om enkle tiltak holder, eller om du må ha 
videre behandling.

Slik får vi legevakt tilbake
 Nesodden kommunestyre bestemmer hva slags 
legevakt Nesodden skal ha.  Saken har vært til 
avstemning 5 ganger i inneværende periode. De 3 
store partiene, AP, H og SV har alltid stemt mot i 
kommunestyret.
 Er det  mulig å  få flertall for legevakt i 
kommunestyret? I vår har AP antydet at de likevel 
ønsker legevakt. Om AP stemmer for legevakt, 
kan det føre til flertall for ordinær legevakt på 
Nesodden. 
 Rødt og KrF vil derfor fremme følgende forslag 
til kommunestyremøte 1. september:
 Det opprettes døgnlegevakt på Nesodden fra 
1 mai 2012. Rådmannen legger fram forslag om 
praktisk gjennomføring senest 15. oktober. 
 Vi håper at saken avklares her, og at vi ikke 
ender opp med uforpliktende svada enda en gang.
 Rødt mener saken er så viktig at vi vil vurdere 
krav om folkeavstemning dersom kommunestyret 
fortsetter å stopper den. 

Å sikre alle et verdig liv er bærebjelken 
i velferdstenkingen. For Rødt finnes 
ikke noen oppdeling i verdige og 
uverdige mennesker.

Med den raske medisinske utviklingen er det 
blitt mulig for oss å leve lenger og med større 
helseproblemer enn før.  Det vil koste å la alle 
innbyggere få bruke mulighetene. Å bruke mer av 
samfunnets penger på helse er fornuftig. 
 Nesodden bruker lite penger på helse. 
Kommunekassa er tom.  Vi risikerer at mange 
må betale kostnadene for nytt kommunehus og 
statlige nedskjæringer. Offensive krav i forhold 
til staten om at kommunen skal få større andel 
av skattepengene, er nødvendig om vi skal klare 
å opprettholde tilbud som gir alle innbyggere 
muligheten til et verdig liv. 
 Nå brukes stadig mer av helsepengene på 
byråkrati for å klare å legge helseoppgaver ut på 
anbud og privatisere. Dette ønsker Rødt å snu. 
 Eksempel på forslag vi kommer til å fremme selv 
eller i samarbeid med andre partier:
• Opprettelse av stilling som 

folkehelsekoordinator.
• Opprettelse av Lærings og Mestringssenter.
• Døgnbemannet stasjonær ambulansetjeneste.
• Lokal legevakt hele døgnet.
• Kommunal drift og bemanning av brukerstyrt 

personlig assistanse.
• Utarbeidelse av plan mot vold i nære relasjoner.

• Utarbeidelse av plan for brukermedvirkning.
• Nesodden som rasismefri sone.
• Omsorgsbase/boliger/sykehjem/helsehus på 

Fagerstrand.
• Styrking av alle typer hjemmetjenester.
• Boligsosial handlingsplan skal inneholde 

forpliktende strategier så ingen på Nesodden 
skal være uten et sted å bo.

• Ta vare på og utvide uteskolens tilbud.

Dette kommer til å koste 200 millioner dersom 
det skal taes bokstavelig, utbrøt rådmannen, etter 
at følgende forslag fra Rødt om tjenestetilbudet i 
kommuneplanen ble vedtatt sendt ut på høring:
• Alle med behov for ordinær sykehjemsplass skal 

få tilbud i egen kommuneplan
• Hjemmetjenestene skal styrkes, og de 

manglende leddene i omsorgstrappen bygges

•  Forebyggende arbeid i barnehager og skoler 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 å bedre det sosiale 
sikkerhetsnettet, slik at færre innbyggere blir 
definert som fattige

 Bortsett fra punktet om boliger, som ble utvannet 
så mye at det ikke forplikter, gikk forslaget 
igjennom høringsrunden og ble vedtatt som en del 
av kommuneplanen.
 Disse tilbudene er etter Rødt sin mening mye av 
kjernen i vårt velferdssamfunn.  I budsjettarbeidet 
kommer Rødt til å ta dette vedtaket meget alvorlig. 
Så får heller Rådmannen rive seg i håret for å finne 
penger til å følge opp vedtaket.

En sentral oppgave for kommunen er å skape flere 
møteplasser for ungdom på Nesodden. Skatehallen 
på Fagerstrand er et utmerket initiativ.  Rødt 
ønsker å se på mulighetene for å få til bl.a.
• Flere ungdomsklubber som er oftere åpne
• Bedre kinotilbud
• Skoleturneringer og andre typer 

mosjonsidrett for ungdom som hopper av 
konkurranseidretten.

• Bowlinghall
• Svømmetilbud 

Dette er er tilbud Rødt mener det er mulig å skape 
innen et rimelig tidsperspektiv. På noe lengre sikt 
vil klatremuligheter i den bratte fjellsida mot Oslo-
fjorden, dansested og treningssenter være tilbud vi 
ønsker å gi ungdommen vår.
 Men pengemangel begrenser kommunens 
muligheter sterkt.  Rødt ønsker å styrke 
budsjettet for ungdomstiltak med minst 500 
000 kroner årlig. Det er ikke store summer i 
budsjettsammenheng, men det vil gjøre det mulig 
å starte oppgraderingen av fritidstilbudene for 
ungdom i kommunen vår.

Marianne Hvattum Løken står på 5 plass på Rødt sin liste.

Rønnaug Stensrud har hatt Helse- og sosialutvalget som 
arbeidsfelt de siste 4 årene i kommunestyret. Hun står som 
nummer 3 (kampplass) på Rødts liste.

Presset av svak kommuneøkonomi gjør at mange 
av kommunens tjenester blir tappet for ressurser. 
Kutt rammer skolene og barnehagene. Innen 
helseområdet er særlig hjemmetjenestene 
underbemannet, i tillegg til at det er blitt 
vanskeligere å få sykehjemsplass.  Det er et 
akummulert vedlikeholdsbehov på mange titalls 
millioner kroner.
Vanskene skyldes at kommunene de siste 20 årene 
får stadig mindre av samfunnets ressurser(BNP), 
samtidig som de får nye oppgaver.  På kort sikt 
skaper dette økende gjeld. På lengre sikt kan 
kommunal velferd få en alvorlig knekk. Særlig 
utsatt er vi dersom det kommer en langvarig 
internasjonal økonomisk krise, noe som blir mer 
og mer sannsynlig. 
 Med den store gjelda kommunen nå har, og 
de klare innsparingsordrene som ble vedtatt i 
kommuneplanen, kan viktige investeringer bli 
stoppet.
 Blant de viktigste investeringene som 
kommunestyret skal behandle, etter valget er:
• Bjørnemyrhallen
• Omsorgsboliger/sykehjem på Fagerstrand
• Omsorgsboliger på Skoklefall
• Boliger som følge av boligsosial handlingsplan
• Kulturhus
Vi frykter at mange av disse kan få tommelen 
ned etter valget, dersom partiene ikke gir svært 
tydelige løfter før valget. Etter at vi fikk rødgrønn 
regjering, finnes det ingen opposisjon mot 
innsparingene på Stortinget. I lokalpolitikken er 
partiene overraskende lojale. 

De kommunale barnehagene på Nesodden har 
vært utsatt for nedskjæringer de siste årene, blant 
annet:
• Budsjettkutt på 1% i 2010 og 1% i 2011 for skole- 

og oppvekstsektoren.
• Støttepedagoger er blitt erstattet med ufaglærte. 
• Arealnormene for småbarna er blitt redusert fra 

6 til 5,4 kvadratmeter, noe som gir mulighet til 
å stable flere barn inn i hver avdeling.

Rødt er redd for at dette skal gå ut over kvaliteten 
i barnehagene. Særlig frykter vi at barn med 
særskilte behov ikke får tidlig nok oppfølging. 
De private barnehagene får betaling beregnet 
etter kostnadene i de offentlige barnehagene 
og blir tvunget til lignende kostnadskutt.  Rødt 
oppfordrer foreldre og ansatte til å samle seg om 
felles krav til kvaliteten i barnehagene. Vi følger 
gjerne opp med forslag i kommunestyret.  Å 
investere i våre barn er noe av det mest verdifulle 
vi kan gjøre. 

lær av Finland: Pisa-testene, hvor Norge ikke 
gjør det spesielt bra, har startet en debatt om 
kvalitet i skolen. Det presses på for mer nivådeling, 
mer testing og mer bedriftsøkonomisk tenking 
i skolen. Debatten drar i retning marked og 
konkurranse. Da er det interessant å se hva det 
nordiske landet som gjør det best på testene, 
Finland, gjør: Ingen nivådeling, profesjonalisering 
av lærerutdanningen, ingen nasjonale tester, 
små klasser og tilbud om spesialundervisning 
for elever med spesielle behov er oppskriften fra 
Finland. Altså det stikk motsatte av det som preger 
utviklingen i Norge. Ca 30 % av elevene i Finland 
får spesialundervisning uten at de skilles fra 
klassen sin.  Nesodden Rødt slåss for:
• Høyere lærertetthet/mindre klasser
• Penger og kompetanse til spesialundervisningen
• Mindre test-/kontrollbyråkrati og forstyrrende 

fokus på konkurranse mellom skolene.

Samhandlingsreformen vil ha dramatiske 
virkninger for kommunen.  Nesodden må ha tunga 
rett i munnen og ikke bli sittende igjen med stort 
ansvar og uten penger. Samhandlingsreformen 
foreslår at det skal opprettes akuttfunksjoner i  
kommunene som en erstatning eller supplement 
til en sjukehusinnleggelse. Dette trenger statlige 
finansieringen. Vi frykter regjeringen vil legge 
press på kommunene til å lage felles ordninger. 
En slik akuttfunksjon vil fort havne utenfor 
kommunen, for eksempel i Ski. Nesodden må 
sørge for at denne delen av reformen samordnes 
med å få tilbake legevakt og ambulansetjeneste. 
Politireformen sørget for at vi mistet vårt lokale 
lensmannskontor. 

Kommunen skal ikke styre 
sykehusinnleggelser
”Finansieringen” av reformen skal imidlertid 
delvis brukes til at kommunene skal medfinansiere 
innleggelse på sjukehus (spesialisthelsetjenesten). 
Dette betyr at kommunen kan ”spare” penger ved 
færre sjukehusinnleggelser og at det i siste instans 
indirekte kan bli kommunens økonomi som 
avgjør om det er ”nødvendig” at du blir innlagt 
på et sjukehus! Rødt sier nei til dette forslaget. 
Kommunens økonomi må ikke bli 
styrende for sykehusinnleggelser. 
Sykehusinnleggelser må gjøres på rene medisinske 
premisser. 

Fagpersonell
Styrkeforholdet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten er i utgangspunktet 
ujevnt. Det er ikke kommunene som definerer 
f. eks hva som er ”utskrivningsklare pasienter” 
som kommunene skal overta ansvaret for. Legene 
er den mest innflytelsesrike gruppa. De leder 
forskningsprogrammene i spesialisthelsetjenesten, 
og ønsker (som oss andre?) å jobbe i fagmiljøene 
hvor det er attraktivt, ikke kjøre legevakt alene i 
utkanten og stå i tøffe situasjoner.
 Skal Nesodden klare utfordringene må vi bygge 
opp kunnskap og få fagpersonell. Den framtidige 
veksten i legetjenester må komme i kommunene. 
Vi må ruste opp betydelig.   Staten må sørge for 
ressurser og at kommunen kan stille nødvendige 
betingelser. 
 Det er svært viktig at grunnleggende 
helsetjenester er gratis. 

Den tredje reformen...
Samhandlingsreformen er den tredje store 
helsereformen. Først kom helseforetakene. 
Sykehusreformen som AP presset gjennom med 
støtte av H og Frp overførte sykehusene fra 
fylkeskommuner til «foretak» som har fått sine 
lover hentet fra aksjeloven. De er bygget opp for 
å legge til rette for privatisering og har betydd 
at helsebyråkratiet vokser voldsomt. Mer privat 
profitt og byråkrati, men mindre helse for pengene
 NAV reformen skulle skaffe oss en dør inn til 
støtteordninger og tiltak. Det har vi fått, men bare 
inn til en resepsjon hvor ingen avgjørelser blir tatt. 
De fleste vedtakene blir nå fatta av NAV-enheter 
fjernt fra det lokale NAV-kontoret. Noe som fører 
til økt byråkrati og feilaktige vedtak for brukerne. 
Rødt  krevet at avgjørelsesmyndigheten knytta til 
bl.a. livsoppholdsytelser flyttes til de  lokale NAV-
kontorene.
 Samhandlingsreformen er det neste. Blir det 
samhandling eller nedbygging av helsetilbudet?
Reformen inneholder mange gode tanker om å 
satse på forebyggende helsearbeid. 
Dette skjer ikke av seg selv. Rødt vil støtte forslag 
om å opprette stilling som folkehelsekoordinator 
og utvide aktivitetstilbudet på dag og kveldstid i 
kommunen.

Velferdskommunen 
krever solid økonomi

Kvalitet i 
barnehagene 

Kvalitet i skolene

Samhandling 
eller dørvokter?

Eivind Reiersen har sittet 16 år i kommunestyret for
Rødt og står nå på honnørplass på Rødt sin liste.

QUIZ:
1. hvilke partier stemte mot at Nesodden 
kommune skal ha som mål et samfunn med 
«små sosiale forskjeller»?
A: Frp, h /B: Frp, h, AP/C: FrP, h, KrF, V, MDG

2: hvem stemte mot «Kommunens tjenester 
skal gi befolkningen minst like godt eller bedre 
tilbud enn dagens.»
A: FrP, h/B: FrP, AP, V/C: FrP, h, AP

3 hvem stemte mot å ha med: «Kommunen 
skal ikke innføre nye egenandeler på 
nødvendige helsetjenester»
A: FrP; h og A/B: h, A, V/C: h, A, KrF
4: hvilke partier ville  ha med «Arbeide for å 
øke kommunens andel av skatteinntektene på 
bekostning av staten.»
A: R, MDG/B: R, MDG, FrP/C: R, MDG, SV

SVAR:
1:   C, 2: B 3: C, 4: A 
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Arbeidsplasser 
til Nesodden 

Om å styre en kommune 
i økonomisk storm 
og nedgangstider

Gang- og 
sykkelveier samt 
trygge kryss:
Hvordan får vi fart 
på utbyggingen?

Nesodden er på 416. plass av Norges 430 
kommuner når det gjelder sysselsetting av egne 
innbyggere. Mer enn halvparten av oss pendler ut 
hver dag. 
 Både miljømessig og sosialt er pendling en 
tung belastning. 74 % av utslippene på Nesodden 
kommer fra såkalte ”mobile kilder”. Bil er 
verstingen, men vår omfattende kollektivtrafikk 
er også en stor forurenser. Skal vi ha noen 
sjanse til å redusere utslippene, er mindre 
daglig reising det aller viktigste.  Sosialt er det 
å forlenge arbeidsdagen med 2,5timer (vanlig 
arbeidsreise til Oslo) mye.  Det blir mye stress 
med barnehagelevering , båttider m.m. ut av det. 
Det er strategisk viktig å planlegge for en kortreist 
hverdag.
 Rødt legger stor vekt på å få flere arbeidsplasser 
på Nesodden. Det er selvfølgelig hyggelig å få 
skryt av Næringsrådet for å ha det mest konkrete 
programmet om næringsutvikling, men det er 
hensynet til miljøet og å få hverdagslivet til å gå 
opp, som er styrende for oss. 
 Rødt ønsker:
• Å sette av næringsarealer i alle skolekretsene.
• Å bidra til å få etableringskostnadene og 

husleiekostnadene på Nesodden så lave som 
mulig.

• Å få etablert næringsbygg for å samle 
småbedrifter innen næring som befolkningen 
på Nesodden er utdannet til. 

Det har vært stor enighet om prosjektet på 
Sandvoll i kommunen. At det ser ut til å lykkes, 

henger nøye sammen med at lokalene er noenlunde 
rimelige å leie.  
 Kunnskapsrike og initiativrike innbyggere er 
vårt beste kort for å utvikle lokale arbeidsplasser.   
Våre hindere er  transportmessig usentral 
beliggenhet samt mangel på og svært dyre 
næringslokaler. 
 Å sørge for flere og rimeligere næringslokaler er 
kommunens viktigste oppgave.  Kommunen har 
ikke flere bygninger å leie bort for selvkost (slik 
som Sandvold).
 Boliger for velstående mennesker gir 
eiendomsspekulantene størst profitt. I bladet 
næringseiendom skrev den ikke helt ukjente 
Gjelsten at han forventer en årlig avkastning 
på sine eiendomsprosjekter på 30-40%.  Alle 
eiendomsspekulanter satser på det.  Utleiepriser på 
det nye Tangen-senteret  blir fort over 3000 kroner 
pr. kvadratmeter.
 De som ønsker å etablere næring på Nesodden, 
må i eiers marked konkurrere med disse prisene.  
Det er det få som finner lønnsomt. Skal vi få til 
rimelige næringslokaler og rimelige boliger, må 
kommunen inn og styre markedet.
 Det kan kommunen gjøre gjennom 
kommuneplanen. Rødt har stilt flere forslag om 
dette. Å gå gjennom alle «ledige» tomter over 6 
mål for omregulering til næring, samt å stille krav 
om utbyggingsavtale, er det viktigste. I tillegg må 
kommunen kontrollere nøye at næringsarealer 
ikke ender opp som dyre boligkomplekser med to 
vaktmestere.

Å komme fra Oslo med båten er å komme til 
et landlig liv med hvilepuls.  Med byens støy 
tilbakelagt er det nå halvøyas vakre natur og 
kulturlandskap  som åpner seg. Harmoniske 
boligområder med grønne lunger, skoger, 
landbruk,og en fantastisk strandlinje. Vi har 
fremdeles et stort biologisk mangfold, som gir 
rike opplevelsesmuligheter i gangavstand fra der 
folk bor. Alt dette har sin egenverdi, men også stor 
betydning for våre barns oppvekstforhold, både 
i dag og i fremtiden. Vi har helhet og harmoni. 
Denne perlen må vi og ta vare på. Den må utvikles 
med varsomhet og kløkt. Vi må tenke langsiktig 
og bærekraftig.  Vi må ivareta arealene våre slik 
at verdiene bevares. Vi må tenke globalt og handle 
lokalt. Her er utfordringene vi står overfor. Og her 
er Rødt sine svar:

Nedbygging
Oslo-regionen planlegger 400 000 nye innbyggere 
de neste 20 årene. Hvis politikere og næringsliv 
lykkes med å få til  denne folkevandringen, blir det 
trangt om plassen, og mye natur vil bli lagt under 
asfalt og betong. Prøv å tegne inn 10 000 nye 
boliger på nesoddkartet og se hva som blir igjen av 
ro og landlig liv. 
 Å ivareta «grønne Nesodden» krever langsiktig 
planlegging og sterke vernebestemmelser.  Små 
skritt er tatt i denne retningen de siste fire årene.  
Rødt fikk, på hengende håret, vern av marka 
inn som tema i kommuneplanen.  Hensynssone 
Nesoddmarka er vedtatt og litt utvidet i forhold 
til opprinnelig plan.  Men «hensynssone» betyr 
bare at miljøhensyn må utredes litt før vedtak om 
bygging gjøres. Den legger ingen begrensinger på 
hva kommunestyret tillater.
 Rødt foreslår: Lav befolkningsvekst, 
lav boligbygging. En Nesoddmark med 
forbindelseslinjer til sjøen som er vernet  i 
markaloven. En kyst som er åpen for almenheten  
Bremsene på  i å bygge ned strandsonen gjennom 
dispensasjoner.  

Ensidig utvikling
Fortjenesten er størst på å bygge boliger for 
velstående. Da blir ungdommen  og de som vil 
etablere arbeidsplasser, utestengt. 
 Rødt foreslår vektlegging av å bygge rimelige 
boliger og tilrettelegging for etablering av 
arbeidsplasser ved å få etableringskostnadene 
så lave som mulige. Vi ønsker også et helhetlig 
samfunn der næring, kultur, idrett og møteplasser 
blir framtredende.

Et oljedrevet samfunn
Med økende pendling, både til jobb, 
fritidsaktiviteter, sykehjem,  barnehage osv 
blir vi  et stadig mer oljedrevet samfunn.  I 
tillegg til utslippene som skaper uoverskuelige 
miljøbelastninger, blir det en voldsom omstilling 
når verdens oljereserver er tømt i løpet av de neste 
50 årene. 74% av utslippene på Nesodden kommer 
fra  oljeforbrenning. Mest fra bil, men også mye fra 
kollektivtrafikk.
 Vi ønsker et mer helhetlig samfunn og 
kommuneplaner etter modell av «det gangbare 
samfunn». Dersom det meste du trenger finnes 
innenfor en radius på 800 meter blir reisebehovet 
lite. Sett passeren i sentrum for våre 6 skolekretser 

og se hva du får med.  Finnes det innenfor disse 
områdene arbeidsplasser, skole, barnehage, butikk, 
legekontor osv, vil reisebehovet bli mye mindre. 

Biologisk fattigdom
Med utbyggingspress er det fort å ødelegge 
livsgrunnlaget for plante- og dyrearter. 
Kommunen mangler oversikt over svært mye 
av vårt biologiske mangfold.  En rekke områder 
miljøorganisasjoner mente har verdifull natur, ble 
ikke lagt inn under natursoner, fordi kommunen 
ikke hadde ”kapasitet” til å undersøke. Plan om å 
bevare økologisk mangfold er foreløpig nedstemt.  
Miljøvern gjøres etter innfallsmetoden fra sak 
til sak, og blir stilt opp mot viktige saker som 
barnehager, idrettsplasser osv..  Handlefriheten til 
å få til «utvikling» er overordnet.  

Rødt vil:
Lage kommunedelplan for å ivareta biologisk 
mangfold. 
Håndheve strenge regler for  nedbygging. 
 Det kreves sterk vilje for å ta styringen fra 
hissige eiendomsspekulanter med profitt i blikket.  
Rødt ber deg om hjelp til å skaffe kommunen det. 
Kommunen trenger
-En planavdeling med kapasitet til å  lage planer 
selv, ikke overlate det til store utbyggere 
-Et kommunestyre som tar grep om egen utvikling 
vekk fra soveby og til et helhetlig samfunn.

Vedtaksforslag fra Rødt:
Plan for bevaring av biologisk mangfold. (9 
stemmer. Nestemt av H, Frp, AP, V og 3 SV-
representanter)

Kommunen søker regjeringen om å innlemme 
hensysnsone Nesoddmarka i markaloven. (5 
stemmer. Nedstemt av H, Frp, AP, V og  SV)

Kommunen prioriterer billige boliger. (8 stemmer. 
Nedstemt av H, Frp, KrF, V og SV)

Utvidelse av hensynssone Nesoddmarka med 8 
forbindelseslinjer mellom marka og sjøen. (Mellom 
3 og 12 stemmer. Nedstemt av Frp, AP, V, og 
delvis H og SV) 3 av 4 utvidelser av hensynssonen 
etter forslag fra administrasjonen ble vedtatt, 1 
nedstemt etter forslag fra AP. 

Utvidelse av naturområder for vern av biologisk 
mangfold.  Forslag om å utrede 9 naturområder 
for utvidelse, etter høringsuttalelser der 
miljøorganisasjoner pekte på at disse hadde viktig 
natur å ta vare på. Forslaget fikk bare Rødts to 
stemmer.

Utvikling av alle 6 skolegrendene til mest mulig 
selvstendige levende samfunn med flest mulig 
institusjoner som gjøre det mulig å leve hele liv 
i nærmiljøet. Alle skolegrender skal ha skole, 
barnehage, skolehelsetjeneste, forsamlingslokale, 
dagligvarebutikk og næringsområder. Det er også 
ønskelig med legesenter og andre kommunale 
tjenester samt serveringssted m.m.
Kommunen tar initiativ til grendeutvalg som kan 
være pådriver i utviklingen.
(2 stemmer – Rødt)

Odd B. Edvardsen står på 4. plass på Rødt sin liste

Foto: Geir Halvorsen/CC

Foto: Mario Alberto Magallanes Trejo/sxc.hu

I min barndoms fjord var silda en del av 
livsgrunnlaget. Sildestenget i vika sikret 
middagsmat gjennom et helt år.  Sildetønner stod 
på all gårder.  På 70-tallet ble havet tomt for sild.  
Med trål var havet renset.  Etter at havet var tomt, 
kom fangstreguleringen.  På midten av 80-tallet 
møtte jeg igjen min gamle nabo, Olaf.   Han raste 
over reguleringsbestemmelsene. ”Havet er fritt for 
alle,” sa han.  ”Ja, men all silda er jo fisket opp,”  
sa jeg.  ”Nå når vi kan tømme havet, må vi lage 
avtaler så bestanden overlever.” Olaf  klarte aldri 
å ta det inn.  Han bare ristet på hodet og raste mot 
myndighetene som tok fra ham fiskeretten til fisk 
som ikke fantes mer. 
 I kommunestyret raser mange mot at 
overordnede myndigheter bryr seg.  Problemet 
er ikke at planutvalget gir dispensasjoner fra 
byggeforbudet i strandsonen i fleng, eller at 
kommunen nesten ikke driver kontroll med ulovlig 
bygging.   Problemet er at fylkesmannen noen få 
ganger sier at det får være grenser.
 I kommunestyret vil de for all del ikke ha noen 
plan for biologisk mangfold eller noen marka-
grenser. Og må de, så blir den nokså intetsigende,  
uten kontroll, og uten reelt innhold.  Vi vil da alle 
bevare marka, sier de. Deretter får alle som ønsker 
det, lov å bygge.  Vi vil da alle ivareta det biologiske 
mangfoldet, sier de. Etterpå stemmer de imot å 
lage en plan for bevaring av biologisk mangfold.
 ”Enig og tro inntil Dovre faller,” sa våre forfedre. 
Vi kan ikke si det lenger. Hvis Selmer eller Skanska 
får i oppdrag å lage flyplass der, ligger Dovre flatt 
på noen uker.  Vi har skaffet oss kjempekrefter og 
kan herje voldsomt med naturen.  Naturen slår 
med sikkerhet tilbake. Minst like voldsomt. Vi står 
ikke i fare for å ødelegge kloden. Vi står bare i fare 
for å gjøre den ubeboelig for mennesker. 
 Kjempekreftene må brukes med  varsomhet.  Vi 
kan ikke spise asfalt og betong.  Vi kan ikke puste 
CO2.  Fin bil og stupebrett fra terrassen hjelper 
fint lite da.

Miljøvern-
dinosaurene

Børsene vakler verden over. Italia og Spania 
står i stor fare for å gå ”konkurs” slik som 
Hellas. Dersom det skjer, vil antakelig euroen 
bryte sammen.  Den krisa som kom i 2008, 
startet i bankvesenet. Mange land reddet sine 
banker gjennom at staten lånte opp penger. De 
grunnleggende økonomiske problemene, en 
kunstig oppblåst økonomi og overproduksjon, 
ble ikke løst. Derfor er svingningene på børsen 
nå i august varsel om en ny og enda mer alvorlig 
økonomisk nedtur. Rødt på Nesodden ønsker å ta 
opp til bred diskusjon hvordan en kommune kan 
styres i økonomisk storm og nedgangstider.  Møtet 
blir i slutten av september. Vi kommer tilbake dato 
for og innhold i møtet
 Selv om Norge har en støtpute, vil en ny nedtur 
helt sikkert bety dramatisk vekst i arbeidsløshet og 
at svært mye av verdiene våre (oljefondet), som er 
plassert i markedet, vil forsvinne.  Diskusjonen om 
kutt i offentlige utgifter vil skyte fart i Norge også.
 Rødt mener at den viktigste forebyggingen er å 
sørge for å få så mye som mulig av virksomheten ut 
av markedet før det smeller. I tillegg må det vises 
varsomhet i forhold til investeringer. Når krisen 
er et faktum, må vi planlegge virksomhet utenfor 
markedet, slik som sosial boligbygging, utbygging 
av infrastruktur osv.

Trafikksikringtiltak er alle partiene på Nesodden 
for, men vi har ingen beslutningsmyndighet. Den 
tilligger Vegvesen og Fylkesting, og de «har ikke 
penger».  Riktignok ville ikke alle nødvendige 
tiltak på Nesodden koste så mye som to meter av 
motorveien under Opraen, men så var det det med 
prioriteringer, da...   Hvordan kan kommunestyret 
og befolkningen øve press på Storting og 
Fylkesting?  Rødt sin plan er:
• Å få utarbeidet en samlet plan for gang- 

og sykkelveier, rundkjøringer og 
fotgjengerunderganger sammen med 
velforeningene og Velforbundet. Vi er sterkere 
sammen enn om alle slåss for sitt kryss eller 
sin gangvei. 

• Å få stablet på beina så mange lokale 
pressgrupper a.la Jaer og Hurtigbåtaksjonen 
som mulig for å øve direkte press på 
Fylkestinget.

• Å få kommunen til å planlegge helhetlig og 
stille krav om at infrastruktur er på plass 
før store, nye utbygginger.  For eksempel må 
Fagerstrandkrysset utbedres før nytt senter 
bygges. 

• Å bruke helhetsplanen til å presse Staten og 
Fylkestinget i forhold til utbygging. Nesodden 
kommune tar ikke imot mange nye innbyggere 
før veiene er trygge. Når staten og fylket vil 
presse 400 000 nye innbyggere inn i Oslo-
regionen, så får de i det minste ordne trygge 
veier først.....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

Quiz:
1 : hvilke partier gikk imot at kommunen skal 
utarbeide en plan for bevaring av biologisk 
mangfold?
A: H, FrP
B : H FrP, V , AP, og SV
C:  H, FrP og AP
2: hvem stemte for «Vi prioriterer billige 
boliger»?
A: R
B: R, MDG, SV og KrF
C: R,  MDG. A
3: hvem ønsket følgende mål: Utvikle 
alle 6 skolegrendene til mest mulig 
selvstendige levende samfunn med flest 
mulig institusjoner som gjør det mulig å 
leve hele liv?  At alle skolegrender skal 
ha: Skole, barnehager, skolehelsetjeneste, 

forsamlingslokale, dagligvarebutikk og 
næringsområder?  Uttrykte ønske om at 
alle skolegrender også skal ha legesenter 
og andre kommunale tjensester samt 
serveringssted m.m.? At kommunen tar 
initiativ til grendeutvalg som kan være 
pådrivere i utviklingen?
A: R 
B R, MDG og SV
C: R, MDG, SV og V
4: hvilke partier stemte for at følgende 
skulle være en del av næringsplanen:  
At kommunen skal legge til rette for at 
tomtekostnader/leiekostnader og andre 
etableringskostnader blir så lave som 
mulig»?
A: R
B: R, KrF
C: R, KrF og H

Svar: 1: B: (Deler av SV), 2: C, 3 :A, 4: A

Stem

En perle i 
Oslofjorden
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Hvordan ønsker du Nesodden skal se 
ut i framtiden? Vi i Rødt kan ikke forme 
framtiden. Til det trengs engasjement 
og kunnskap fra alle deler av bygda og 
langt flere mennesker enn vi er. Vi vil 
lytte, men har laget dette kartet som 
utgangspunkt for debatt.

I vår tenking vokser ikke Nesoddens 
befolkning mye, men kommunen blir 
langt mer allsidig i forhold til næringsliv, 
samlingssteder, idrett og kultur. 
Kommunen tar miljøet på alvor og tar 
vare på marka, kysten og biologisk 
mangfold og reduserer klimautslipp 
radikalt. 

Kulturhus: 
Også for 
Oslopublikum

Legevakt

Bjørnemyr-
hallen

Kyststien: 
Vestsiden fra 
Tangen til 
Fagerstrand

Gang og 
sykkelvei: 
Alværn- 
Fagerstrand

Hurtigbåt: 
Flaskebekk, 
Fjellstrand, 
Svestad, 
Fagerstrand

Veiutbedring 
i Svestad-
bakkene

Halvtimesruter 
hele dagen

Hurtigbåt: 
Hellvik, Berger, 
Fjordvangen, 
Bomansvik

Nesoddens framtid

Småbåthavn 
i Spro havn 
og Fjellstrand 
havn

Omsorgs-
boliger, 
sykehjem på 
Fagerstrand

Svømme-
basseng 50 
meter i gammel 
fjellhall

UMB - 
avdeling for 
havforsking

Bussrute 
forlenges 
til Måna, 
Dyrløkke, Ås, 
Ski, Vinterbro, 
Glenne

Bussrute 
forlenges til 
Vinterbro, Ski, 
Ås, Dyrløkke, 
Måna og 
Skogheim

Rute Blylaget 
gjenopprettes

Rute 621 
forlenges til 
Skogheim

Næringsområder 
i alle 
skolekretser

Fotgjenger-
undergang til 
Jaer skole

Gang og 
sykkelvei: 
Toveien-Torvet

Ringbuss

Fortau 
Oksval-
Granholt

Fotgjenger-
undergang 
til Nesodden 
videregående 
skole

RINGBUSS

GANG OG SyKKElVEI

FORlENGElSE AV BUSSRUTER

NESODDMARKA OG STRANDSONEN, 
VERNET GjENNOM lOV.

Rødt 
Nesodden 
trenger deg
Kontakt Geir 
Christensen tlf 
97631052 e-post 
geirchris@gmail.com
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