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Ja betyr også nei

Utfordringer
for Nesodden

Foto fra amta.no

Flertallet har klart å gjøre «godbiten» på Tangen,
et nytt bibliotek, godt kjent. Hva de da samtidig sa
nei til er ukjent for mange. Vårt forslag om 60 millioner til rehabilitering av slitte skoler ble nedstemt.
Heller ikke omsorgsboliger/sykehjem sør i bygda er
det avsatt penger til. Storkoalisjonen FrP, H, V, Ap
og SV er de virkelige nei-partiene.

Les mer på side 5

En levende kommune

Rødt vil gjøre Nesodden til
mye mer enn en sovekommune
Rødt vil ha en kommune som
kan tilby de tjenestene som innbyggerne har krav på. Vi vil forhindre at kommunale tilbud blir
rasert eller at de bare blir tilgjengelige for dem som har forbindelser og makt.
Rødt vil dessuten ha en kommune som både har råd til skole
og sykehjem, barnehager og
omsorgsboliger, bibliotek, rådhus,
kulturhus og svømmeanlegg.
Vi vil utvikle Nesodden som
et helhetlig samfunn, og vil snu
utviklingen fra soveby til et sted
hvor hele livet kan leves.
Nesodden er en grønn kommune. Rødt vil bevare den slik,

vi vil verne kysten vår og marka
vår – og vi vil redusere Nesoddens bidrag til Norges klimautslipp dramatisk.
Selv om mange av partiene i
kommunestyret vil være enige i
disse ønskene, går utviklingen i
feil retning. Bedrifter legges ned
og pendlingen øker. Kommunen er blakk og har ikke økonomiske muskler til å opprettholde
tjenestetilbudet.
Rødt prøver i denne avisa å
presentere årsakene til dette og
våre løsningsforslag. Vi vil gjerne
diskutere disse spørsmålene med
deg som innbygger.

Rødt arrangerer møte om rettighetstelefon 10. mai.
Les mer på side 5

www.akershus.roedt.no

Næringsutvikling på Nesodden handler ikke om å
skaffe servicetilbud i tilknytning til etablering av
nye boliger. Det handler om å gjøre det mulig å leve
hele livet der vi bor.

Les mer på side 2

Fellesverdier

Samfunnets fellesverdier skal ikke overføres til private kapitaleiere. Derfor går Rødt mot alle forslag
om konkurranseutsetting og privatisering av pleieog omsorgstjenester, sier Rønnaug Stensrud i Nesodden Rødt.
Les mer på side 4
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Fra vugge til grav
Før du blir født har antakelig mor
og far vært på svangerskapskurs
arrangert av kommunens helse
stasjon. Etter din død vil gravstøtten
din stå på en kommunal gravplass.
I mellomtiden vil du gå i barne
hage, på barne- og ungdomsskole,
muligens få ditt drikkevann inn i
huset og få fraktet etterlatenskapene
dine ut av huset, muligens veien
din og fastlegen din, av kommunen.
Dersom du trenger hjelp med barn
eller etter hvert må ha helsehjelp
selv for å klare deg, er det kommunen som trår til.
Kommunen er en helt sentral aktør
i det som kalles velferd. I tillegg til
pensjon og sykehus er det stort sett
kommunen som står for velferden
i samfunnet vårt. Derfor er kom
munepolitikk viktig.
Den markedsliberalistiske bølgen
skyller over Norge. Det betyr at
flere og flere tjenester blir varer du
må kjøpe i markedet i stedet for rettigheter du har krav på. Det virker
direkte inn på kommunale tjenester. Kommunesektoren strupes økonomisk og har trøbbel med å levere.
Tjenester gjøres betalingsavhengige
og legges ut i markedet. ForskjellsNorge presser på.
Vil du stå imot denne prosessen og
sloss for en sterk kommune med
gode tjenester til alle, er du velkommen til å samarbeide med oss eller
delta i Rødt sitt arbeid direkte.

Rødt Nesodden
• Geir Christensen, kommunestyre
og formannskap, 976 31 052,
geirchris@gmail.com
• Rønnaug Stensrud, kommune
styre 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, eivind@mksmusic.com
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Levende
kommune
– ikke drabantby

Næringsutvikling er ikke å
etablere nye, store boligfelt
med vaktmester og butikk.
Næringsutvikling betyr å
skaffe andre arbeidsplas
ser enn helt nødvendige
servicetilbud og butikker.
Utbyggingsplanen for Tangen
sentrum er et skrekkeksempel på
hvordan pengeinteressene driver
utviklingen feil vei.
Sunnaas sykehus er en av Nesoddens største arbeidsplasser. Helse Sør-Øst sine planer truer
Sunnaas' fortsatte eksistens.

Et samfunn der folk både bor og jobber, er et levende samfunn.
Samtidig sparer det miljøet for utslipp fra pendlertrafikk.
Nesten 5000 personer pendler ut av Nesodden kommune hver dag. Vi må gjøre det
mulig å leve hele livet på Nesodden – ikke
bare fritiden.

Fra bolig til næring

I år har vi opplevd vedtak om nedlegging
av Statoils smøreoljefabrikk på Fagerstrand og konkurs hos karosseriprodusenten Urianstad. Vi ser Helse Sør-Øst sine
planer om gigantsykehus på Ullevål, og
vet at det ikke bare truer Aker sykehus,
men også Sunnaas sykehus på Nesodden
rundt neste sving. Samtidig er boligbyggingen på Nesodden på vei opp igjen etter
et par år med stillstand. Rødt ønsker at
bruken av de knappe arealene vi har skal
styres bort fra bolig og i retning av næring.
Hvis næringstomtene har en overkommelig pris, går det an å etablere mange flere
nye arbeidsplasser i kommunen.

Trenger en tydelig næringsplan

Et utvalg jobber nå med en næringsplan
som skal vedtas i 2011. Rødt ønsker en
tydelig næringsplan. Det betyr å prioritere det å tiltrekke oss arbeidsplasser
på tvers av de økonomiske interessene til
tomteeiere og eiendomsutviklere.
Vi ser nå at sterke økonomiske interesser driver fram en drabantbyutvikling.
Tomtespekulanter driver opp prisene, og
det ligger mest penger i boligbygging.
Næringsbygg gir dårligere profitt, og det
er også noen omkostninger ved å legge
virksomhet «utenfor allfarvei». Skal vi snu
utviklingen med stor vekst i næringsvirk
somhet, må disse sterke økonomiske kreftene temmes.

Billige tomter til utvalgte

Rødt har to konkrete krav til næringsplanen i kommunen: Næringseiendommer og
næringsarealer må være billige. Og Nesodden må satse på næringstyper vi har
særlige forutsetninger for.

A

Quiz

Hvilke partier gikk
mot å utrede sammenhengende
grøntområder/markagrenser i neste
kommuneplan?
1. H og FrP?
2. H, FrP og Ap?
3. H, FrP, Ap og V?
Svar på siste side

I praksis betyr dette at store tomtearealer må omreguleres fra bolig til næring,
og tomtemarkedet må reguleres så stramt
at det å sitte på tomter i påvente av bedre
tider, blir ulønnsomt. Når næring skal
etableres på Nesodden, må vi legge vekt
på at kommunen har noen helt klare fordeler. Befolkningen er godt utdannet, og
kommunen har en beliggenhet og natur
som er mangelvare rundt Oslo. Intellektuelt arbeid som ikke krever stor konsentrasjon av folk – som for eksempel forlagsvirksomhet eller arkitektkontorer –
er eksempler på næringstyper som det
utmerket godt kan etableres flere av på
Nesodden. Da kan behovet for pendling
bli det omvendte av nå; daglig arbeid på
Nesodden og pendling til Oslo, Drammen
eller Moss ved behov.

Velkommen som turist

Rødt understreker at vi må bevare kyst
arealene og utnytte styrkene til Nesodden.
I stedet for å bygge boliger tett i tett og
så nær strandkanten som mulig, burde vi
invitere Oslo-folk på tur til Nesodden og
gi dem opplevelsen av å være «nærturister»
en hyggelig båttur unna byen der de bor.
Nærturisme knyttet til kysten vår, grønne
Nesodden og kulturkommunen Nesodden
vil kreve at vi utvikler et så omfattende
tilbud at folk velger å ta turen til oss. Opprettelsen av et kunst- og kulturnæringssenter på Sandvold er ett eksempel på hva
vi snakker om. Men mange flere tilbud må
utvikles. Dette krever en helhetlig plan
som gjør at nesoddbåtene blir fulle begge
veier. Utviklingen må skje i et samarbeid
som styrker alle. Og kommunen må forbli
grønn og kysten må bli bedre tilgjengelig. Og dersom kollektivtilbudet utvikles i
takt med nye arbeidsplasser, kan innbyggerne lettere velge å leve bilfritt.

Mer matbutikk
– mest boliger

Utbyggingen av Tangen sentrum
gir oss riktignok 5000 nye kvadratmeter med næringsarealer. Men
store deler av arealene fylles opp av
en utvidet matbutikk og lignende
som bare tar unna for befolkningsveksten. Mesteparten av området
bygges ut med blokker for å gjøre
prosjektet lønnsomt for Norgesgruppen. Det betyr at en av Nesoddens mest sentrale tomter bygges
ut til et slags bysentrum som kan
være starten på å ødelegge Nesodden sitt grønne image. Det betyr
også at et område som skulle vært
forbeholdt næringsutvikling, blir
brukt til boligformål som forsterker drabantbyutviklingen. Tiltak
for næringsutvikling får liten plass.

Fra gartneri til betong

Det skal ikke mange inngrep til
før folk føler seg innestengt. Ett
eksempel er Grosenteret på Bjørnemyr som er etablert der det tidligere var gartneri. Tegningene
var flotte. Resultatet ble asfalt og
betong. Det som nå gjennomføres
på Tangen senter er helt parallelt.
Og med flere store utbyggingsprosjekter som tvinges gjennom, er
vi plutselig ikke «på landet» lenger.
Nesoddens geografi og en utstrekning på 61 kvadratkilometer gjør
bygda sårbar overfor store inngrep.
Oppegård er en mindre kommune,
den er mer utbygd, men likevel kan
man gå gjennom skogen til Sverige
fra Oppegård. Så heldige er vi ikke
på Nesodden.

Fra å ha vært et levende hagesenter er
det blitt en betongørken.
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Norges største
folkevandring
Statssekretær Heidi Sørensen (SV) har presentert planene om en gigantisk
folkevandring for Follorådet.
Som leder i samordningsorganet
mellom stat, Oslo, Akershus og
kommunene i Akershus var Heidi
Sørensens budskap at vi skal forberede oss på en befolkningsvekst
på 380 000 mennesker i Osloområdet de neste tjue årene, og at
oppgaven vi står overfor er å tilrettelegge for denne masseforflytningen av folk.

Konsentrerte utbygginger

– Sørensen kaller framtidsvisjonene for norgeshistoriens største folkevandring. For Nesodden betyr
folkevandringen omkring 5500
nye innbyggere hvis økningen
fordeles jevnt, sier Geir Christensen i Nesodden Rødt. – Mye tyder
på at det kommer til å legges opp
til konsentrerte utbygginger. Forslaget fra Ruter om å bygge metrolinje mellom Oslo og Drøbak
via Oppegård og Fagerstrand må
tolkes i dette perspektivet.

Foran skjema

Politikerne i Follo protesterte ikke
mot framtidsvisjonene som regjeringens og statens talskvinne presenterte. Fylkesordfører Jegstad
(H) skrøt tvert imot at veksten
i Akershus er sterkere. Akershus
ligger foran planen, var Jegstads
«glade» melding.
Rødt er nokså alene om å sette
spørsmålstegn ved den voldsomme sentraliseringen som vi kan
forvente med en økning på 35
prosent i innbyggertallet de neste
20 årene.

Misforholdet øker

– Norge har 30 000 tomme boliger i utkantstrøk, men mangler
om lag 50 000 boliger i sentrale strøk. Folkevandringen vil
øke dette misforholdet voldsomt. Utkantkommuner sliter

med skolenedleggelser og døende
bygder. Såkalte innkantkommuner som Nesodden mangler sykehjems- og barnehageplasser, og
har dårlig infrastruktur og kommunebudsjetter som ikke tåler de
investeringene befolkningsveks
ten krever. Norge har god plass
og flott natur, men innkantkommunene plages av nedbygging av
grøntområder, forurensning og
køer. Samfunnsmessig er sentra
liseringsplanen miljøfiendtlig,
menneskefiendtlig og ekstremt
dyr.

«Voks eller dø»

Hvorfor er sentraliseringsplanen
ønsket av et samlet næringsliv og
politikerkorps? Det unngår alle
å svare på – og later som det er
noen slags naturlov. Kanskje er
tanken om bærekraftige regioner i
Europa ett av svarene. Kravet om
økonomisk vekst blir videreført
til samfunnsplanleggingen – der
«voks eller dø» blir tankegangen.
Det er riktig at industri i sin
tid krevde sentralisering. Akers
Mekaniske Verksted med over
tusen ansatte er et av mange
eksempler på hvorfor Vika ble by.
Men nå er industrien flyttet ut.
Etter industrietableringen krevde
byråkrati og utdanning byer.
Statsadministrasjonen og universitetet fikk Oslo til å vokse.
Men nå lever vi i dataalderen.
Det er ingenting i veien for å spre
universiteter og høyskoler rundt i
landet – og for eksempel å flytte
Fiskeridepartementet til Vardø og
Miljødepartementet til Ås og Nesodden.

Rikmannsgettoer

For makteliten betyr rikmannsgettoene i Holmenkollen, Bærum
og Asker mye. Og skal bedriftens

administrasjon ligge i passende
avstand fra bolig og golfbane, blir
det i området rundt indre Oslofjord at alle feite jobber må plasseres. Rødt mener de må styres.
I sin tid forlangte direktør Hermansen at Telenor skulle
få sitt hovedkvarter med 3000
ansatte på Fornebu. Slik ble det.
Et storting med litt vilje til å
tenke samfunnsmessig hadde for
eksempel sagt at siden han skryter så fælt av småbruket sitt på
Løten, kunne han legge hovedkvarteret dit. Området trenger
arbeidsplasser, har god plass og
det er kortere til Gardermoen.
Da ville utbyggingspresset rundt
Vika blitt betydelig mindre.

Framtiden
handler om kvalitet

Innkant- og utkantkommuner
har felles interesse av at sentraliseringsplanene stoppes. I fram
tiden blir ikke kvantitet, altså mer
penger, flere, større og høyere
bygg det viktige. I framtiden blir
stikkordet kvalitet: Bedre, mer
sosialt, mer menneskevennlig og
miljøvennlig er framtidas planmål. Slik Marx allerede i 1848
beskrev det i Det kommunistiske
manifestet.

B

Quiz

Hvilke partier
ønsket å utrede midtveien
som ny hovedinnfartsvei til
Nesodden?
1. H, FrP og Ap?
2. Alle unntatt Rødt?
3. H, FrP, SV og Ap?
Svar på siste side

Statoils smøreoljefabrikk legges ned
En lønnsom arbeidsplass på Fagerstrand
skal legges ned. For Nesodden og Norge er
nedleggelsen av Statoils fabrikk på Fagerstrand
et svært kostbart vedtak.
Nedleggelsen av Statoils
smøreoljefabrikk på Nesodden betyr enda færre arbeidsplasser i en av Norges mest
næringsfattige kommuner.
Nedleggelsen medfører store
utgifter til økt pendling og
til omstillingstiltak. Disse
utgiftene er antakelig minst ti
ganger så store som de kronene Statoil «tjener» på å samle
produksjonen i Sverige. Dette
før vi tenker på belastningen
for de ansatte som nå mister
arbeidet.
Nesoddens
ordfører
Christian Hintze Holm (SV)
sier til Østlandssendingen at
det er beklagelig at en offentlig eid bedrift bare tenker
på bunnlinjen i budsjettet og
ikke ser på samfunnsvirkningene. Svært godt sagt. Men
tør du tenke tanken helt ut?

Hvem eier Statoil?

Hvem bestemmer i Statoil og
er ansvarlig? Hovedaksjonær
i Statoil er staten. Stoltenbergs
regjering bestemmer på gene-

ralforsamlingen hvem som
skal være styre og hvilke retningslinjer de skal få. Stoltenberg er enig med de blå om at
regjeringen «ikke skal legge
seg opp i forretningsdriften».
Sagt på en annen måte så
er regjeringens beskjed til
Statoils styre at det skal blåse
i samfunnsvirkninger, være
kremmere i markedet – og
ikke bry seg om annet enn
den såkalte bunnlinjen. Statsminister Stoltenberg er slik
sett den ansvarlige for nedleggelsen på Fagerstrand.

Hva mener SV?

Vil Nesoddens ordfører
Hintze Holm bryte med den
markedsliberalistiske regjeringen vi har og delta i arbeidet med å bygge opp et politisk alternativ? Rødgrønn
markedsliberalisme
svir
akkurat like hardt som den
åpne, blå utgaven.

RØDT NYTT – NESODDEN

4

Hvem bestemmer? Fra enhver etter evne
«Alle» på Nesodden ønsker seg svømmehall.
De fleste vil nok gjerne legge litt innsats eller
penger i å få det også. Men for kommunestyret
er en slik luksus langt bortenfor hva vi kan få til.
Hvorfor kan ikke et kommunestyre som er valgt
av alle innbyggerne få løst et slikt ganske enkelt
spørsmål? Fordi makta er andre steder.
Staten detaljstyrer økonomisk
og med lover og forskrifter.
De store investeringsselska
pene styrer ved sin økonomiske makt. De har planleggingskapasitet kommunen ikke
klarer å matche. Og makta er
også hos de store grunneierne,
fordi de er særskilt beskyttet.
Men kommunens samlede forpliktelser blir mer og
mer omfattende – og mer og
mer kostbare. Staten beholder stadig mer av de midlene
som tidligere gikk til kommunen. Derfor dreier de viktigste
debattene i kommunestyret
seg rett og slett om hvor vi
skal kutte. Hederlige mennesker som tar sin plass i køen og
ikke protesterer eller sniker,
blir taperne.

Private og
kommunale interesser

Med loven i hånd kan spekulanter hente ut millioner
– millioner som bl.a. betales
av ungdom i etableringsfasen
og produktiv næringsvirk
somhet. Kommunens handlefrihet blir begrenset.
Reklamen med «én person,
én stemme» gjelder ikke. Riktignok ser det slik ut, når det
er kommunevalg, men virkeligheten er annerledes. Vi ser
stadig at makt og innflytelse
bestemmes av tykkelsen på
lommeboken. Det sies spøke
fullt at Olav Thon har rent
flertall i kommunestyret i Ski.
Det er ikke nødvendigvis bare
en spøk.

Hva vil Rødt?

Rødt har som politisk mål å
arbeide for en kommune der
alle innbyggere har like stor
innflytelse.

Når kommunen
ikke har penger,
må vi tigge hos
de som har. Følgelig må vi logre
for
nærings
livet. Kommune
ne må konkurrere seg imellom
og bruke av sine
skrantende ressurser for å subsidiere næringsvirksomhet.
Et eksempel
på Nesodden er
spleisen mellom
Norgesgruppen og kommu- – Rødt Nesodden ønsker både svømmehall og
nen på utbygging kulturhus velkommen. Men vi må skaffe kommuav vann, kloakk nen forutsetninger for å klare slike løft, sier leder
og veien forbi Thomas Kvilhaug.
Tangensenteret.
Disse kostnadene
måtte Norgesgruppen ha stått For å få til dette prøver vi bl.a.
for alene, dersom ikke kom- å:
munen skulle bygge rådhus, • Sette søkelyset på de skjulte maktmekanismene og få
ungdomsskole og bibliotek
dem fram i dagslys.
der samtidig. Norgesgruppen
sparer mange titalls millioner • Få viktige spørsmål ut til
folkeavstemning.
på det.
Vestre Skoklefall gård på • Få et økonomisk fundament
for kommunen som gjør det
500 mål ble for to år siden
handledyktig.
solgt for 5,5 millioner som
landbrukseiendom. Nå prøver • Få lover som sikrer kommunens innbyggere tilstrekkeeieren å få stykket opp tomten
lige økonomiske, politiske
og få den omregulert fra landog juridiske rettigheter til å
brukseiendom til næring,
bestemme. (Det er innbygbolig m.m. Eieren kan, hvis
gerne som skal bestemme –
han lykkes, selge området
ikke noen få mektige komvidere for mange titalls milmunepolitikere.)
lioner.
Dette er mulig fordi Nes- Vi har langt fra alle svarene på
odden vokser, og fordi kom- hvordan dette kan gjennomfømunen investerer i blant annet res, men diskuterer det gjerne
vei og skoler i området. Dette med deg.
eksemplet viser et maktsystem
hvor svært mange beslutninger som angår befolkningen
gjøres i lukkede rom uten
demokratisk innflytelse.
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til enhver etter behov?
Rødt jobber for lik tilgjengelighet til forebyg
gende og behandlende helsetjenester for
hele Nesoddens befolkning.

Alle må ha samme tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted,
hvordan man er til beins, hvor
godt man kommuniserer – og om
man kjører egen bil eller ikke.
I diskusjonen i kommune
styret har Rødt hele tiden stått
på at tjenestenes kvalitet og fysiske nærhet henger sammen. At
for eksempel legevakt og psykiatriske polikliniske tjenester
som ligger i Ski, utnyttes bedre
av befolkningen i nærområdet
der, er logisk. Det samme gjelder dagtilbudet ved krisesenteret
i Ås. Det er lettere å benytte for
dem som kan reise dit kollektivt
uten å bruke en dag på reisen.

Lokal kunnskap

Lensmannskontoret forsvinner
nå til Ski, og med det tryggheten som ligger i lokal kunnskap.
Argumentene for politireformen
var at det skulle bli bedre muligheter for oppsøkende spesialiserte team. Nå kan det se ut som det
blir nytt IT-system i stedet.
Staten pålegger kommunene
stadig flere oppgaver, men samtidig trekker helseforetakene i
motsatt retning – og legger ned
lokalsykehus, nå sist Aker. Dette
sykehuset hadde forresten akkurat åpnet en ny lungemedisinsk
avdeling, og var i gang med å
bygge opp en rusavdeling.

Er Aker sykehus likevel bare «en
bygningsmasse som
tilbyr sykehustjenester», slik en helsebyråkrat formulerte
det? Nesoddens politikere har nå ett år
på seg til å planlegge dimensjonering
og innhold av sine
pleie- og omsorgstjenester for framtiden.

Betaling?

Rødt vil gå mot alle
forslag om konkur- – Samfunnets fellesverdier skal ikke overføres
ranseutsetting og pri- til private kapitaleiere. Derfor går Rødt mot alle
vatisering av pleie og forslag om konkurranseutsetting og privatisering
omsorg. Samfunnets av pleie- og omsorgstjenester, sier kommunestyrefellesverdier skal ikke medlem Rønnaug Stensrud i Nesodden Rødt.
overføres til privahuset ved Sunnaas sykehus til
te kapitaleiere. Rødt
frykter at samhandlingsreformen boliger for rusavhengige, en proi helsevesenet vil pålegge kom- sess som har tatt mange år. Rødt
munene ansvar for sykehusdrift ønsker også at folk engasjerer
på sykehjemmet uten at det følger seg når boligsosial handlingsplan
skal rulleres i løpet av 2010.
nok midler med.
I 2007 foreslo Rødt at NesodSammen med en slunken
kasse kan dette føre til at kom- den kommune skulle lage en plan
munen i neste omgang vil måtte mot vold mot kvinner og mot
begynne med å ta betalt for vel- vold i nære relasjoner. Vi fikk
ferdstjenester som i dag er gratis. vite at dette ikke var nødvendig,
da det ble dekket av eksisterenFølg med på kommunen
de planer. I 2010 skal alle norske
Viktige saker i 2010 er å følge kommuner pålegges å lage en slik
med på ombygningen av Gjeste plan.

Hvem styrer Nesodden?
Ved kommunevalget i 2007 tapte «betongkame
ratene», den gamle alliansen av Arbeiderpartiet,
Høyre og Fremskrittspartiet, flertallet.
Nesodden er en av meget få
kommuner hvor disse tre partiene til sammen ikke har flertall.
Likevel er det sentrale politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet
som styrer utviklingen på Nesodden.
Arbeiderpartiet er vant til
å styre, og er i de aller fleste
spørsmål enige med Høyre.
Valgnederlaget på Nesodden for Norges tre største par
tier henger sammen med skandaleprosjektene de har frontet:
Blokkene på Tangen brygge
de vedtok og som ble stoppet
i en folkeavstemning. Giftdum
pingen i fjorden de regulerte for,
men som de siden fikk befolkningen mot seg gjennom en ny
folkeavstemning.
Partiene på høyresiden sier
dessverre ofte ja til prosjekter
som skader kommuneøkonomien, slik som det store rådhusprosjektet på Tangen.

Fåmannsvelde

Når mange av beslutningene
fattes på bakrommet blir det
ofte noen få sentrale politikere som avgjør. Garvede Høyreog Arbeiderparti-politikere
leder de aller fleste av kommu-

nens plan- og byggekomiteer.
De kan legge premissene, og de
har langt større innflytelse enn
resten av kommunestyremedlemmene.
Når de får ordfører, varaordfører og leder av planutvalget
med seg, er det meste bestemt.
Politikken utøves etter prinsippet om at har man sagt A, må
man si B. At Venstre i denne
perioden har støttet betongkameratene i mange utbyggingsog miljøvernspørsmål, er også
av betydning.

Lite spillerom

Det politiske spillerommet i
politikken på Nesodden består i
at fraksjonene ikke er helt faste.
SV-ordfører Christian Hintze
Holm ønsker først og fremst å
være samlende. For å få til det
strekker han seg veldig langt i å
akseptere premissene til Arbeiderpartiet og Høyre. SV har
derfor liten politisk innflytelse i
kommunen, til tross for at de er
største parti. Ordførerens sterke
ønske om å være demokratisk og
åpen hjelper dessverre ikke mye
mot dem som gjør avtalene på
bakrommet.

– Det er noen få av politikerne i kommunestyret som legger premissene,
sier Rødts formannskapsmedlem Geir
Christensen.
Nesodden kommunestyre:
•
•
•
•
•
•
•
•

SV
Ap
Høyre
Frp
Venstre
Rødt
Kr F
De grønne

7
5
5
3
2
2
2
1
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Hvorfor er kassa tom?
Nesodden kommune er blakk. Renter og avdrag vil vokse
mye hvert år fram til minst 2014.
Det betyr kutt i tjenester dersom ikke
inntektene forbedrer seg sterkt.I tillegg vil flertallet nå selge ut tomter
som kortsiktig er mulig å få omsatt.
På sikt vil dette koste kommunen dyrt
ettersom tomter til offentlige formål og
en boligsosial handlingsplan er mangelvare. Grønne lunger er også under
angrep. Eiendomsskatt på boliger er
det eneste tiltaket kommunen selv kan
iverksette for å redusere problemene.
Når det kommer på dagsorden må du
huske å takke FrP, Høyre, Venstre og
Arbeiderpartiet for å ha fått det til.

Investeringer

På Nesoddtangen rives skolebygg. Men ingen penger er satt av til å sørge for at Nesoddens skole
elever kan være i bygg som er trygge og helsemessig forsvarlige.

Nesodden mangler flere titalls millioner kroner til vedlikehold av sko
lene. Krav om lovpålagt godkjenning blir neppe redningen.
Rådgivende Ingeniørers
Forening (RIF) presenterte
nylig en analyse av tilstanden til offentlige bygg og
infrastruktur her i landet.
Den konkluderer med at vi
trenger 250 milliarder til å
ruste opp skoler, helsebygg,
jernbane, lufthavner, veier,
vannforsyning, avløpsanlegg, avfallshåndtering,
energiproduksjon og energidistribusjon.
– Vedlikeholdsbehovet i
kommunale bygg er en stor
snøball som kommunene
dytter foran seg. Jo lenger
de venter dess dyrere blir
vedlikeholdet, sier administrerende direktør Liv Kari
Skurdal Hansteen i RIF til
Aftenposten.

Skolene sliter

Sanitære forhold og inneklima, særlig på skolene, får
dårligst karakter i analysen.
Nesodden er intet unntak
fra trenden om å dytte snøballen foran seg. I april 2008
behandlet skole- og oppvekstutvalget «Plan for vedlikehold i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.v.». Denne viste et samlet

C

Quiz

Forslaget
om å sette av 60 millioner til rehabilitering av skoler de neste
fire årene ble nedstemt.
Hvilke partier stemte
mot?
1. FrP, H, Ap og V?
2. FrP, H Ap, V og
SV?
3. Alle unntatt Rødt?
Svar på siste side

behov på mellom 85 og 93
millioner kroner til vedlikehold.
Det var bare Bakkeløkka skole som fikk godkjent.
I vedlikeholdsplanen datert
mars 2008 er det listet opp
en lang rekke ikke-godkjente områder. De alvorligste
manglene er branntekniske
sikringer, inneklima, lekkasjer og fuktskader. Bare
ved Nesoddtangen skole er
det beregnet behov for vedlikehold i størrelsesorden
45 millioner. Selv om det i
vinter er brukt 11 millioner
blant annet til tak og vinduer, er det altså langt igjen.

Ingen penger
til tiltak

Flertallet i kommunestyret valgte å ikke bevilge
en eneste krone til å gjennomføre tiltak fra vedlikeholdsplanen. Skolepakka fra
staten i 2009 med penger
til rehabilitering førte likevel til at det er i gang noen
utbedringer. Kommunen
jobber etter sigende med å
få på plass rutiner i forhold
til blant annet vedlikehold.
Utdanningsdirektoratet ba i 2007 om svar på om

skolene var godkjent etter
forskriften. Nesodden har
ennå ikke svart, men skolesjefen lover at det nå vil
bli prioritert å svare, og at
en framdriftsplan vil bli lagt
fram fra teknisk sjef denne
våren.

Bevilg mer
til vedlikehold

De til dels store manglene
ved enkelte skoler er fullstendig uakseptable. Ved
likehold av offentlig eiendom har i årevis vært en salderingspost i kommunebudsjettene. Rødt har ved alle
budsjettbehandlinger foreslått oppgradering av ved
likeholdspostene, men er
blitt nedstemt.
Når skal flertallet i kommunestyret innse at dette er
helt påkrevde tiltak, både
fordi eiendomsmassen stadig
blir dårligere og fordi de
tusener av elever og lærere
lider under forholdene?

Skolene på Nesodden trenger
vedlikehold og oppgradering.
– Rødt har ved alle budsjettbehandlinger foreslått økte
budsjetter til dette, sier Eivind
Reiersen i Nesodden Rødt.

Et forslag fra Rødt om å gjennomgå
kommunens investeringsbehov og lage
en prioritering ble nedstemt. Selvfølgelig fordi det ville true det prestisjeprosjektet som nå bygges på Tangen.
Vi tror rehabilitering av slitne skoler og
fart på utbygging av omsorgsboliger/
sykehjemsplasser sør i bygda er viktigere enn nytt rådhus. Men å innvie
nytt kommunesenter gir selvfølgelig
mer prestisje enn å fikse brannfarlige
trappeoppganger på skoler.

Stadig mindre fra Staten

At kommunen må velge mellom nytt
bibliotek og skolerehabiliteringer er
ikke lokalpolitikernes skyld. Det er
Stortinget som bygger ned offentlig
virksomhet til fordel for markedslibe-

ralistisk ideologi som vil gjøre alt til
varer, kjøp og salg.
I 2001 brukte norske kommuner
12,6 prosent av samfunnets penger
(bruttonasjonalproduktet). I 2009
brukte kommunene 10,7 prosent av
samfunnets penger. I samme periode
har kommunene fått pålegg om full
barnehagedekning, overtatt ansvaret
for mange tidligere statlige omsorgsoppgaver og fått en rekke andre nye
pålegg.
Dette skjer i en periode hvor eldrebølgen krever betydelige ressurser
dersom nivået på omsorgen skal opprettholdes. Dette går selvfølgelig ikke
opp og medfører at alle kommunale
budsjettdiskusjoner handler om hva vi
skal kutte i. Kommunestyret på Nesodden har (mot Aps stemmer) i alle
fall protestert mot denne utviklingen
overfor staten, men nokså lavmelt.
Vedtaket om å slutte å måke velveier er et eksempel på virkningene av
Stoltenbergs politikk. Han snakker om
felleskap men tar penger fra felleskapet og bruker til å redde børs og bank.
Skatten du betaler har ikke endret seg
vesentlig. Så når stadig mindre av det
du betaler kommer tilbake i form av
kommunale tjenester, vil irritasjonen
over skattene øke. Slik blir betydningen av offentlige velferdstiltak undergravd politisk også.

Møte 10. mai:

Rettighetstelefon
Rødt ønsker å samle interesserte mennesker for å dis
kutere mulighetene for å opprette en ny telefontjeneste.
Kom til Samfunnshuset 10. mai for å høre mer eller for
å bidra.
Rødt ønsker hjelp til
å opprette en rettighetstelefon, særlig i
forhold til kommunale
tjenester. Tanken er at
telefonen skal formidle relevante kontakter for folk som i forskjellige sammenhenger trenger råd eller
informasjon om rettigheter, eller dersom
noen ønsker å ha følge
i møte med ulike
offentlige instanser.
Det er flere grunner til at vi tror det
er behov for et slikt
tilbud nå.
Vi får allerede en
del henvendelser fra
enkeltmennesker og
grupper på Nesodden.
Generelt er det
dessverre slik at
mange ikke får mulighet til å gjøre krav på
lovfestede rettigheter, og at tildeling av

tilbud og stønader
viser en skjev sosial
profil.
I en periode hvor
kommunene stadig får
flere oppgaver uten at
økonomiske midler
følger med, vil denne
trenden bli enda mer
tydelig.
Nesodden kommune er i økonomisk
uføre. Etter hvert som
kommunens gjeld skal
nedbetales frykter vi
at ostehøvelpolitikk –
såkalt flat nedskjæring
– sammen med utilstrekkelige budsjetter for områder som
helse, omsorg, sosiale tjenester og tilbud
til barn og unge, skal
føre til et ytterligere
press på tjenestene til
kommunens innbyggere.
Vi tenker oss tilbudet som et gratis

lavterskeltilbud med
et nettverk av frivillige med og uten egen
erfaring med bruk av
kommunale tjenester som tar imot henvendelser, gir støtte,
enkle råd eller henviser til folk med særskilt kompetanse. Vi
ønsker også å knytte
til oss folk som kjenner lovverk og framgangsmåter på særskilte områder og som
er villige til å bidra.
Hvis du er interessert i å delta, ta
kontakt med Rødt
på e-post ergoroen@
mail.com, eller kom til
møtet på Samfunnshuset mandag 10. mai
2010 klokka 19.
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Samferdsel
– det er vanskelig det!

Nesoddens befolkning er landets flittigste kollektivbru
kere. Likevel blir vi straffet. Hvorfor skal det være sånn?
Nesodden er en grønn lunge i Stor-Oslo. Både marka og kystlinja er truet av utbygging.

Nesoddens miljøutfordringer:

Pendling og naturinngrep

Kollektivtransport, kloke offentlige avgjørelser og et kollektivt krafttak for å
bevare Nesoddmarka er helt nødvendig for å begrense kommunens miljøpå
virkning og samtidig ta vare på Nesodden som en grønn lunge i Stor-Oslo.

74 prosent av klimautslippene
på Nesodden kommer fra
mobile kilder. I følge Naturvernforbundet må vi redusere disse utslippene med over
80 prosent, dersom klimakatastrofene skal avverges. For å
redusere kommunens utslipp,
må vi legge bedre til rette for
kollektivtrafikk, vi må pendle
mindre og vi må sørge for at
nybygg på Nesodden oppfyller krav om fornybar oppvarming.

Hva bevarer vi?

En miljøplan for Nesodden
må være gjennomtenkt på hva
vi bygger ut og hva vi bevarer
i årene framover. Både kysten
og marka på Nesodden må
beskyttes gjennom kommunens miljøplan.

Markas venner

I lokalavisa Amta 19. mars
lanserte Liv Klungsøyr ideen
om å starte Nesoddmarkas
venner. Dette er noe Rødt
støtter. Utbyggingspresset er
stort og Nesodden en knøttliten kommune. Rødt, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne har fått flertall for å utrede spørsmålet om
sammenhengende grøntområder og markagrenser i neste
kommuneplanrullering. Vedtaket om en slik utredning

ble gjort på overtid etter ha
blitt nedstemt i første runde.
Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot.
Hvordan saken går når det
foreligger en utredning, er
høyst uvisst. Uten et organisert og sterkt forsvar vil naturen tape.

Den gangbare bygda

Her på Nesodden har Rødt
lansert visjonen om «den
gangbare bygda» som en ny
norm for arealplanlegging.
Det handler kort og godt om
å legge til rette for at man
skal ha alle livsnødvendigheter innenfor en radius på 800
meter. (Det blir antatt at dette
er en avstand som gjør at bil
føles unødvendig.)
Boliger, arbeidsplasser,
skoler, barnehager, butikker,
kafeer osv. skal finnes i nærmiljøet. På Nesodden er nøkkelen til dette å bremse drabantutbygging, samt legge
til rette for utvikling av
lokalt næringsliv. Dersom vi
fikk til lokale arbeidsplasser
som gjorde at bare halvparten av våre 5000 Oslo-pendlere kunne velge å jobbe på
Nesodden, ville det være en
miljømessig og sosial revolusjon for vår kommune. Det
ville bety mye for våre sosiale liv. Dersom vi må plusse

på en allerede åtte timer lang
arbeidsdag med mer enn to
timers reising, samt henting
og bringing av barn, da blir
det ikke mye igjen av døgnet.
«Den gangbare bygda»
krever en omfattende samfunnsplanlegging. Det systemet vi har i Norge i dag, med
et omfattende markedsstyre,
gjør en slik samfunnsplanlegging svært vanskelig.
Vi må rett og slett begynne
å tenke mye mer på helheten,
og ikke tillate at det bygges
mengder av boliger der fortjenesten er størst og hvor det
ikke er arbeidsplasser, eller
motsatt.

D

Quiz

Forslaget om
å sette inn omsorgsboliger/sykehjem sør i bygda
på økonomiplanen ble
nedstemt. Hvilke partier
støttet forslaget?
1.
2.
3.

Rødt, De grønne, og
KrF?
Rødt, De grønne,
KrF og FrP?
Rødt, De grønne,
KrF og SV?
Svar på siste side

Ruter har kuttet i busstilbudet. Miljøkonsekvensene snakkes det lite om.
For 3–4 år siden fattet flertallet i
kommunestyret et vedtak som førte
til at vårt tradisjonsrike båtselskap
NBDS måtte konkurranseutsettes.
Dermed kom Tide inn som ny
operatør fra 1. juli 2009, og Ruter
benyttet sjansen til å fjerne hurtigbåten på kvelden.
Store oppstartsproblemer for de
nye båtene, sammen med et dårligere rutetilbud, har ført til en dramatisk nedgang i passasjertallet.
Høsten 2009 reiste det daglig drøyt
500 færre med båten enn det gjorde
året før, da vårt gamle båtselskap
fraktet oss over fjorden.
Likeledes har Ruter fjernet flere
bussavganger på sørøstre side, noe
som også har ført til fortvilelse og
forbannelse blant dem som blir
berørt.

Hvem bestemmer
over Ruter?

I en tid der vi alle ut fra miljøhensyn oppfordres til å reise kollektivt,
blir altså tilbudet redusert slik at
færre velger dette. Det er fylkeskommunen som eier Ruter og som
skal ha styringen på samferdselspolitikken. Men Nesodden er på alle
måter fylkets stebarn når det gjelder å bli hørt.
Vi har også et stort behov på
Nesodden for et busstilbud ut av

kommunen sørover, særlig til Ski
og Drøbak. Stadig flere tjenester
som vi er avhengige av, ligger nå i
Ski (legevakta, folkeregisteret, etter
hvert lensmannskontoret og andre
etater). Da er det nærmest skandaløst at vi ikke har en kollektivforbindelse, men må reise via Oslo,
hvis vi ikke kan eller vil bruke bil.

Kommunalt
samferdselsutvalg

Det er opprettet et eget samferdselsutvalg i kommunen. Utvalget
skal jobbe for å påvirke fylkeskommune, Ruter, Tide og andre aktører
for å bedre tilbudet. – I tillegg til
båttilbudet og sørgående busser vil
utvalget også jobbe for ringbussruter på Nesodden, forteller Eivind
Reiersen, som representerer Rødt
i utvalget. – Dessuten står gangog sykkelveier, innfartsparkeringer, bilkollektivordninger og utvidet trafikk på fjorden på agendaen.
– Bruk oss i utvalget, og delta
i aksjonsgrupper som jobber for
å bedre kollektivtilbudet, avslutter Reiersen. – Det er bare press
fra Nesoddens befolkning som kan
påvirke fylkespolitikere og byråkrater i Ruter som først og fremst
tenker bunnlinje.

Likelønn
Interpellasjon fra Rødt til kommunestyremøtet 29. april
Nesodden kommune er en stor arbeidsgiver. Ikke noe politisk organ på Nesodden har uttalt seg om
hva som er kommunens standpunkt til
sentrale spørsmål i
lønnsoppgjøret. Rødt
mener det er uansvarlig og vil derfor be
om at kommunestyret
behandler og vedtar
dette forslaget:
«Tariffoppgjøret
2010 i kommunal
sektor er i gang.
Nesodden kommune
ber regjeringen om å
bevilge midler over

statsbudsjettet i form
av en likelønnspott på
3 milliarder. Dette ble
anbefalt av likelønnskommisjonen i NOU
nr. 6/2008: «Kjønn
og lønn», men er ikke
blitt fulgt opp i ettertid. Vanlige lønnsoppgjør har ikke klart
å gjøre noe med det
kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det kan
bli nødvendig å ha
prinsippet om likelønnspott i f lere
hovedoppgjør.
Den systematiske forskjellen i lønn
mellom kvinne og
mannsdominerte

yrker er særlig tydelig i offentlig sektor,
blant de ulike høy
skoleutdannede yrkes
gruppene. Lønns
messig ligger de dess
uten langt etter grupper med tilsvarende utdanning i privat
næringsliv. Arbeid
som
hovedsakelig
utføres av kvinner,
verdsettes systematisk lavere.
I
kommunen
utføres arbeid som
er bærebjelker for å
drive velferdsstaten.
Som arbeidsgiver
har vi store utfordringer med å rekruttere

og beholde kompetente medarbeidere, som
for eksempel sykepleiere og førskole
lærere.
Et sentralt likelønnsløft for kvin
nedominerte utd an
ningsgrupper er et
helt nødvendig tiltak
i så måte. Det holder
ikke å skyve dette
over til lokale forhandlinger.
Likelønn handler også om reell likestilling av skiftarbeidet i kommunene og
industrien, og om at
alle skal få tilbud om
hel stilling.»

Da hurtigbåten ble fjernet om kvelden i fjor sommer, ble det startet en aksjons
komite. Her er Per Chr. Halvorsen og Søgnhild Østvold på stand for å samle underskrifter til kravet om å få hurtigbåten tilbake.
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Brøyting
Kveldsåpne fastleger?
av velveiene
På veien mot lokal legevakt:

Innbyggerne på Nesodden savner legevakt, men foreløpig syns flertallet i kom
munestyret at det går helt fint å dra til legevakta i Ski – enten man har bil eller ikke.
standen i kommunestyret ble ikke begrunnet.
Nesodden kommune har gjennomført en
innbyggerundersøkelse.
Legevakt er den kommunale tjenesten som
skårer aller dårligst på
Nesodden. Tjenesten får
2,9 av 6 poeng av dem
som har brukt den. Forsøket på å få tilbake lokal
legevakt falt i kommunestyret i fjor, til tross
for stort engasjement
og 3500 underskrifter.
Høyre og Arbeiderpartiet fikk for anledningen støtte fra SV til å
stemme ned forslaget.

Sist saken var oppe
sa ordføreren at «Ski er
et bedre tilbud enn det
vi vil kunne gi med en
lokal legevakt. Hadde
det ikke vært for at tilbudet i Ski faglig sett er
bedre, og det bare sto
på pengene, ville vi vel
klart å prioritere lokal
legevakt.» Brukerne på
Nesodden synes imidlertid at det gode tilbudet godt kunne vært
plassert i vår egen hjemkommune.
Legevakt trenger du
ikke når hjertet stanser.
Da trenger du hjerte
starter og luftambulan-

se. Legevakt trenger du
når du er i tvil. Når for
eksempel barnet har høy
feber og oppkast, og du
frykter at det kan være
hjernehinnebetennelse. En telefonstemme
som ber deg gi barnet en
paracet og ringe tilbake
i morgen, dekker ikke
behovet. Legevakt skal
være tilgjengelig, uavhengig av hvor vi bor,
hvordan vi er til beins
og om vi kjører egen bil
eller ikke.

Foto: Privat

Rødt sitt forslag om at
det skal inn i kontrak
tene ved nye fast
legeavtaler at de skal ha
kveldsåpent minst én
dag i uka, møtte motstand i kommunestyret.
Forslaget ble sendt tilbake til Helse- og sosialutvalget. Der venter det
på behandling.
Rødt begrunnet forslaget med at det vil
gjøre legebesøk enklere
for mange, det vil redusere pendleres behov for
å ta fri for å få ordnet
ting og det vil gjøre
gjeninnføring av lokal
legevakt lettere. Mot-

Nesodden kommune valgte i 1991 å overta
brøyting og vedlikehold av veilys langs velveiene.
20 år senere er det slutt.

Blir Aker sykehus nedlagt?

– Nesodden kommune overtok brøytingen av 75 km vei i velforeningene, fordi den mente befolkningsveksten var så stor at
det begynte å bli uhåndterbart for vellene, forteller Jon Martin
Larsen, leder av Nesodden Velforbund.
– Nå, nesten tjue år senere, trekker kommunestyret seg med
argumentet at det er veilagenes ansvar. Dog er vintervedlikeholdet blitt enda mer uhåndterbart fordi tilflyttingen har økt
dramatisk siden den gang. Mange velforeninger har fortsatt
ikke samråd med de få veilagene som finnes, og det finnes knapt
noen som vet hvor alle disse veistykkene går, sier Larsen.

Urolig for neste vinter

Foto: Wikimedia Commons/Anders Bayer/PD

Nesodden kommune
er på sykehusjakt –
hvor hører vi egentlig
hjemme?
Hva som blir framtidens sykehustilbud til Nesoddens befolkning, er høyst uklart. Hvordan
det skal gå med Sunnaas, er også
et åpent spørsmål. På tross av
dette avslo formannskapet Rødt
sitt forslag om å sette sykehussituasjonen på dagsorden til kommunestyret. Både Høyre og SV
uttrykte stor tillit til Helse SørØst. Men Rødt er urolig, svært
urolig.

argumentene som brukes for å
nedlegge Aker, kan og vil bli
brukt for å nedlegge Sunnaas og
flytte rehabiliteringsvirksomheten til Ullevål.
Nå mangler Helse Sør-Øst
mange milliarder for å klare å
finansiere den utbyggingen på
Ullevål som må til. Derfor er
utfallet av denne konflikten enda
åpent. Rødt ønsker at denne
debatten tas grundig i forhold til
Follo og Nesodden sine behov.

Aktivister
for lokalsykehus

Helse Sør-Øst har vedtatt å overføre Follo til Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Men
kapasiteten der er sprengt, og det
er usikkert når og om det i det
hele tatt lar seg gjøre. Aker sykehus, som vi hører til nå, er vedtatt nedlagt. Vedtaket har vakt
massive protester i Oslo.

En meget pågående aktivist på
Nesodden, Johannes Moe, har
lenge drevet lobbyvirksomhet
for å få til støtte til Aker sykehus
i Follo. Vi trenger mange aktivister som ham. Den omfattende nedleggelsen av lokalsykehus
som foregår på tross av regjeringens løfter, skaper stor motstand.
Sikker og skikkelig sykehusbehandling er en grunnleggende
menneskerett. Blårusstenkingen
i helsevesenet truer denne.

Sunnaas truet

Styres etter aksjeloven

Flyttes til Lørenskog?

Bak nedleggelsesvedtaket ligger
Helse Sør-Øst sine planer om å
samle virksomheten i et gigantsykehus på Ullevål. Den samme
planen vil i neste omgang true
Sunnaas. Akkurat de samme

Helsereformen, som Arbeiderpartiet gjennomførte med støtte
fra Høyre og FrP, tok sykehusene vekk fra fylkeskommunene og
staten og erstattet det med helseforetak. De har et styringssystem

hentet rett ut av aksjeloven. Systemet har ikke vært særlig effektivt verken i USA eller Storbritannia. Skottene kastet ut hele
foretaksmodellen i 2004. Men
Stoltenberg viker ikke. Tvert
imot, den nye «samhandlingsreformen» ser ut til å fortsette i
samme sporet.

Hva blir lokal
sykehusenes skjebne?

Vi er urolige og ønsker en grundig debatt om sykehustilbudet for
Nesoddens befolkning.

E

Quiz

Hvem sa under
budsjettbehandlingen at Ski
er et bedre tilbud enn det
vi vil kunne gi med en lokal
legevakt. Hadde det ikke
vært for at tilbudet i Ski kan
gi faglig sett er bedre, og det
bare sto på pengene, ville vi
vel klart å prioritere lokal
legevakt.
1. Erik Moe, AP
2. Erik Adland, H
3. Christian Hintze Holm,
SV
Svar på siste side

Velforbundet organiserer i dag 36 velforeninger med over 3000
husstander. De mener kommunestyret må reversere avgjørelsen
om å trekke støtten. Det koster i overkant av en halv million å
få til en god brøyeavtale for kommunen, som kan sørge for stordriftfordeler, og slik unngå å lage kaos og diskriminere to tredjedeler av Nesoddens befolkning. Larsen er sterkt urolig for den
kommende vintersesongen.
– På grunn av kommunestyrets avgjørelse i desember i fjor
vet vi at det mange steder gikk dagevis før det ble brøytet.
De som brøytet, trodde ikke de fikk betalt. Regningen for sist
vinter må kommunen også ta, fordi ingen vet hvem andre som
skal ta den. Slik har kommunestyret gjort seg en bjørnetjeneste, og jeg tror at det beste er å lete etter mer kostnadseffektive
løsninger som innebærer fortsatt tilskudd fra kommunen, sier
Larsen.

Vedtaket skapte trøbbel i vinter

– Bare etter den manglende brøytingen denne vinteren fikk vi
inn historier fra hjemmehjelpere om at de ikke kommer fram
til pasienter, og folk ringer meg og er redd for at brannbiler og
ambulanser ikke kommer fram om de trenger det, på grunn av
manglende brøyting. Å ha en beredskap for slikt er kommunens
ansvar, avslutter Jon Martin Larsen.
Nesodden Velforbund møter i kommunestyret i slutten av
mai om denne saken.

Rødt sitt tilsvar

Rødts Geir Christensen har følgende kommentar til Jon Martin
Larsen bekymringer:
– Kommunal fattigdom kombinert med å kunne betale
for Tangenprosjektet de neste førti årene, er hovedårsaken til
at flertallet i kommunestyret valgte å privatisere snøbrøyting
m.m. av velveiene. Når Rødt gikk imot dette kuttet, er det fordi
vi er imot privatisering av offentlige oppgaver. For samfunnet
er det langt mer rasjonelt med en kommunalt organisert snøbrøyting av alle veier enn en mengde små lokale avtaler med
diverse brøytere. Privatiseringen betyr mer miljøbelastning,
mindre rasjonelt arbeid og at mange får mindre igjen for skatte
pengene sine.
Samtidig trenger vi hjelp til å sette kommunen i stand til
å mestre oppgavene sine. Det handler om å få byttet ut et flertall
som er mest opptatt av prestisjeprosjekter og som hindrer rasjonell prioritering av oppgavene. Og vi trenger hjelp med press
mot staten slik at kommunen får tilbake en tilsvarende andel av
skattepengene som vi fikk for 15 år siden. Da vil ikke alt måtte
handle om nedskjæringer.

Rødt Nytt NESODDEN
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1. mai på Nesodden

Et av kommunens tilbud er konserter på Hellviktangen.

Ungdommenes samfunn
Ungdom på Nesodden vandrer i perioder gatelangs. De
leter ikke etter bråk; de leter etter et sted å være. Da
må voksensamfunnet møte dem med tilbud; ikke frykt
og politi.
Fra tid til annen rystes Nesoddens
sosiale idyll av såkalte «ungdomsproblemer». I høst fikk et voldelig oppgjør mellom gjenger mye
oppmerksomhet. Slike oppgjør er
selvsagt ikke akseptabelt. Samfunnet aksepterer ikke vold. Men
samtidig får en ung Follo-mann
som verver seg til en imperialistisk krig i Afghanistan, applaus
på forsiden i lokalavisa. Budskapet
fra voksensamfunnet er altså ikke
entydig mot vold; hvem som kontrollerer volden er det avgjørende.

Ungdomsvandringene

For noen år tilbake hadde vi de
såkalte ungdomsvandringene å
bekymre oss over; titalls av tenåringer som vandret i samlet flokk
etter steder å være på seine høstkvelder. Politiet økte innsatsen på
halvøya for å stanse vandrerne,
som i og for seg ikke hadde omfattende formål. Men kanskje var det
også noe ved disse vandringene
som rystet voksensamfunnets ego?
Trine Rogg Korsvik er historiker og har forsket på ungdomsopprør. Hun påpeker at voksne
gjerne er livredde for å miste kontrollen når ungdom samler seg på
egen hånd.

Sunne interesser?

– Man vil jo gjerne at ungdom
skal forholde seg til sunne interesser, som velmenende voksne
har definert og lagt til rette for,
sier Korsvik. Videre viser hun til
at ungdom ikke bare møtes med
sanksjoner når det er snakk om
gjengdannelser og festing.
– Når unge har tatt initiativ til
å skape sine egne steder å være,
som gjennom husokkupasjoner,
setter samfunnet gjerne inn politiet mot dem. Og forsøksgymnasene, der allmøter med elevene
i flertall var høyeste myndighet,
ble stadig motarbeidet, flyttet og
dyttet på, til de omsider ble nedlagt.

Er ikke et fellesarrangement mellom Rødt, SV,
Miljøpartiet de Grønne og AP på Nesodden litt
rart når partiene nesten ikke er enige om noe i
lokalpolitikken?
Parolene vi samles under på Nesodden i år,
kan i alle fall Rødt gå god for:
•
Trekk oljefondet ut av Israel
•
La Nadeem Dar også få opphold
•
Ingen oljevirksomhet utenfor Lofoten
•
3,5 milliarder til gjennomføring av
likelønnsløftet
•
Veto mot datalagringsdirektivet
•
Afghanistan: Hent soldatene hjem
Alle parolene kan ses som et klart angrep på
regjeringens politikk. Det finnes ingen på Stortinget som foreslår et øre til likelønnspott.
Bevilgningene til å føre krig i Afghanistan blir
gjort av et enstemmig Storting. Rødt er godt
fornøyd med et arrangement som så tydelig signaliserer ønske om en annen politikk enn den
Stoltenbergs regjering fører.
Ellers er vi svært glad for at flere av organisasjonene blir mer aktivt med.

Nesoddinger boikotter Israel
Flere lørdager i mars
aksjonerte medlemmer
av Palestinakomiteen
utenfor butikker på
Nesodden mot salg av
israelske varer.

Aktivistene samlet inn 500
underskrifter som oppford
rer lokalbutikkene til å stanse
Et eget hus
salget av disse varene. Et flerGenerasjoner av unge nesoddintall av underskriftene ble
ger har gått på forsøksgymnaset
samlet inn utenfor Meny på
i Oslo eller vært knytta til Blitz
Tangen, som til mange kunPalestinaaktivister samler inn underskrifter for kravet om boikott av
og kulturhuset Hausmania, små
ders irritasjon utmerker seg
lommer av grunnplansdemokrati
med et stort utvalg okkupant- israelske varer.
i en verden der folk flest har lite
varer for tida.
innflytelse.
180 palestinske organisasjoner oppfordrer bredde internasjonalt og i Norge. Men hva skjer
Kanskje unge på Nesodden
det internasjonale samfunnet til å boikotte under den rødgrønne regjeringa?
også burde hatt et hus som de selv
Israel. Boikottaksjonen er et svar på okkupaSamtidig som regjeringa fordømmer staten
kunne samles om, forvalte og defisjon, kolonisering og oppstykking av Palestina Israels systematiske brudd på folkeretten, har
nere formålene med; et hus under
i sperrede enklaver. Boikottbevegelsen vokser i oljefondet femdoblet sine investeringer i Israel
ungdomskontroll.
under samme regjering. Flere av de israelske
selskapene bidrar direkte til illegal kolonisering. Den samme forbrytelsen gjøres for øvrig
av det multinasjonale selskapet Veolia, som
Teigen miljøstasjon under Follo Ren har tilknytning til.
Vi har snakket med Magnus AndrePå Nesodden er solidariteten med Palestina
– Det er synd at så mange har så
as Bjørneboe. Han er 18 år og går store problemer med hverandre at det
sterk, og lokallaget til Palestinakomiteen oppsiste året på Nesodden videregående. utvikler seg til noe voldelig, men i
lever god respons når vi er ute og aksjonerer.
Magnus sitter dessuten i fylkesstyret til samfunnet i dag vil det alltid oppstå
Lokallaget ble stiftet etter krigen mot Gaza i
Rød Ungdom i Oslo.
januar 2009. Den innesperrede befolkningen
noen voldelige konflikter, og jeg tror
– Hvordan er det å være ungdom på ikke vi kan stoppe det uten å forand
nektes fremdeles å importere materialer til gjenNesodden?
oppbygging etter bomberegnet, og jernblokaden
re hele samfunnet. Det er selvfølgelig
– Det blir jo litt annerledes enn mulig å følge opp barn som har voldemedfører stor fattigdom og mangel. Så lenge
mange andre steder, i og med at det er lige tendenser, men det er viktig å se at
dette er Israels politikk støtter Rødt oppunder
såpass mange mennesker samlet på et det ikke er personene i seg selv som er
Palestinakomiteens aksjoner. Hvorfor akseptere
så lite sted. Da blir Nesodden lett en problemet, men samfunnet rundt som
at israelske varer ferdes fritt i våre butikker, når
sovekommune, og vi får typiske dra- former dem.
staten Israel sperrer inne en hel befolkning?
bantbyproblemer. Det oppstår tydelige
– Er det fare for gjentakelse?
– Flere tilbud for ungdom med
gjenger og miljøer, men jeg tror allike– Ja, det tror jeg, selv om konflik- forskjellige interesser, som kan fjerne
vel de fleste ungdommer på Nesodden tene fra i fjor forhåpentligvis har roet Nesoddens status som sovekommune.
føler det er et godt miljø – med noen seg ned nå kan det lett oppstå nye kon- Dessuten billigere og bedre kollektivsjeldne hendelser som unntak.
flikter med nye personer.
transport, så det blir lettere å dra til
– Hvordan ser du på ungdomstumul– Hva ønsker du deg av kommunen?
Oslo eller resten av Follo for å bruke
tene vi hadde i fjor?
noen av ungdomstilbudene der.

Å være ung på Nesodden

A
B
C
D
E

3 først, så 2 ved avgjørende avstemning
2
2
1
3

Svar på quizen
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