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NESODDEN RØDT

med folk - mot makta

STEM PÅ
• en støttespiller for deg og dine interesseorganisasjoner 

i kommunestyret

• et parti som tar fellesskapsløsninger på alvor, 
ikke bare snakker om dem

• et parti som tør å tale makta midt imot



Valget 2011 står mellom en satsing på
velferd og fellesskap og et samfunn ba-
sert på den sterkestes rett. Du må selv
vurdere hvilken av disse to mulighetene
du ønsker for landet generelt og for vår
kommune spesielt. Det valget vi gjør, vil
få betydning for alle deler av samfunns li-
vet, og det vil ha konsekvenser for hver

og en av oss som bor i Nesodden kom-
mune. Vi håper partiprogrammet for
 Nesodden Rødt vil overbevise deg om at
du tjener fellesskapet og enkeltmennes-
ket best ved å stemme Rødt. 

VALGET ER DITT! 

FELLESSKAPET 
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Geir 
Christensen
er Rødts
første-
kandidat
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Sentraliseringspolitikken fører til et sterkt
press på Nesodden for økt boligbygging
og utvikling av kommunen som soveby
for Oslo. Nå bor over 1,1 million mennes-
ker i Oslo/Akershus på 2,4 % av landets
areal. De siste 20 årene har Nesodden
hatt en enda sterkere befolkningsvekst
enn resten av Follo. Langtidsprognoser ut-
redet av Follorådet og andre instanser an-
tyder en dobling av befolkningen på
Nesodden i løpet av noen tiår. Denne
sterke veksten gir en rekke negative virk-
ninger:  Økt pendling som sliter på både
folk og miljø, nedbygging av grønne
lunger og bymessig utvikling - særlig i
nord, sovebypreg med svakt utviklet næ-
ringsliv samt store investeringer som gir
høy lånegjeld og stadig strammere kom-
muneøkonomi.

Det er fullt mulig å utvikle Nesodden som
en allsidig kommune med de kvalitetene
som gjør kommunen attraktiv å bo og
leve hele livet i. Det krever bevisst, lang-
siktig planlegging og sterk styring med
kapitalinteresser som er på jakt etter kort-
siktig profitt. 

RØDT VIL 
• tilrettelegge for lokalt næringsliv til-
passet Nesoddens særegenhet
• prioritere næringsutvikling framfor
boligbygging
• begrense boligbygging sterkt
• ha grendetenking i utbygging framfor
å konsentrere det meste rundt Tangen
sentrum 
• stille høye krav til bevaring av natur
og miljø  

Å utvikle Nesodden til en allsidig kom-
mune vil innebære etablering av mange
nye arbeidsplasser. Kultur- og kunstner-
prosjektet på Sandvold er et eksempel på
hvordan kommunen kan støtte opp om å
utvikle lokale initiativer. Eiendomsspeku-
lasjon er det viktigste hinderet for utvik-
ling av lokalt næringsliv. Å skaffe
næringstomter til overkommelige priser
er svært vanskelig. Boligbygging gir høy-
est lønnsomhet og prioriteres følgelig av
eiendomsspekulantene, som har hatt alt-
for fritt spillerom i kommunen vår. Rødt vil
at utvikling av en allsidig kommune priori-
teres foran noen få spekulanters profittbe-
gjær. 

RØDT VIL
• omregulere boligtomter på over 

6 mål også til næring 
• sette av arealer til flere tusen nye 

arbeidsplasser 
• kreve utbyggingsavtaler som gir 

rimelig pris/leie
• utvikle næringsbygg innrettet på å

samle enkeltmannsforetak og 
småbedrifter

• få utarbeidet en plan for nærings-
virksomhet knyttet til kystkultur og 
turisme

• arbeide for å få universitetet i Ås til å 
etablere maritim avdeling på 
Fagerstrand

EN ALLSIDIG KOMMUNE 
– IKKE BARE SOVEBY FOR OSLO  

ARBEIDSPLASSER



En sterk kommune er helt nødvendig for
at velferdsgodene skal kunne bestå og ut-
vikles. Den markedsliberalistiske bølgen
som skyller over Norge, betyr at stadig
flere tjenester blir varer du må kjøpe i
markedet i stedet for rettigheter du har
krav på. Dette virker direkte inn på kom-
munale tjenester. Kommunesektoren stru-
pes økonomisk og har trøbbel med å
levere. For å støtte denne utviklingen har
skiftende regjeringer siden 1993 redusert
kommunens andel av samfunnets penger.
I kommunestyret har Rødt kjempet mot
innstrammingene i kommunenes øko-

nomi.  I 2002 ble kommunen medlem av
Folkeaksjonen Velferd etter forslag fra oss.
Bare ved å stå sammen med mange
andre kommuner og fagforbund kan vi
snu denne politikken.  

Stadig oftere står valget mellom å være
lydig mot de økonomiske rammene staten
setter, noe som betyr dårligere kommu-
nale tilbud, eller vise ansvarlighet for alle
som trenger velfungerende kommunale
tjenester. Rødt setter befolkningens inter-
esser foran lydighet mot Storting og
 regjering. 

EN HANDLEKRAFTIG KOMMUNE

4 Stem

Kjellaug
Myhre er
Rødts
andre-
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Hele 55 % av de ansatte i Nesodden kom-
mune er i dag på deltid. Mange av dem
ønsker fulltidsjobb. Kommunen er også en
systematisk forbruker av timelistebasert
arbeidskraft, noe som svekker de ansattes
rettigheter og undergraver stabilitet i ar-
beidslivet. Kommunens arbeidsplasser er
ofte fysisk og mentalt krevende, og
mange ansatte kan oppleve at de kom-
mer til kort i forhold til oppgavene. 
Kapitalistisk ideologi ser på de samfunns-
nødvendige oppgavene som utgifter.
Dette synet tilslører den økonomiske vir-
keligheten. Det er utdanning, sosial sik-
kerhet osv. som legger fundamentet for
verdiskapningen, her og nå, og for gene-
rasjoner framover. At Nesodden er et le-
velig og fungerende samfunn, sosialt som
teknisk sett, er stort sett oppgaven til de
ansatte i kommunen. Nesoddens kommu-
nalt ansatte fortjener bedre arbeidsvilkår!

RØDT VIL
• øke grunnbemanningen i kommu-
nens virksomheter og jobbe for at del-
tidsansatte får tilbud om hele stillinger 

• støtte forsøk med sekstimers arbeids-
dag 
• støtte opp under fagforeningenes
innflytelse på budsjettering og drifts-
vilkår for kommunens virksomheter 
• støtte innføring av modellkommune-
prosjektet, som avtalefester ansattes
medvirkning i omstillingsprosjekter og
gir en varig garanti mot privatisering   
• kjempe mot  “bestiller-utførermodel-
len”, en modell som etterlikner mar-
kedsprinsipper og tilrettelegger for å
sette jobber og oppgaver ut på anbud 
• at kommunen ikke skal bruke vikar-
byråer
• øke antallet lærlingeplasser i
 kommunen 
• at brukerstyrte personlige assistenter
ansettes i kommunen, med fulle
 rettigheter som arbeidstakere 
• stemme mot privatisering av de
 ansattes pensjonsfond og forsikrings-
ordninger 
• foreslå opptrappingsplan for å få
 likelønn mellom kjønnene i kommunen

SATS PÅ DE ANSATTE
– MOT PRIVATISERING OG ANBUD 
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Det er nå i praksis full barnehagedekning
på Nesodden for barn over ett år, men
særlig på nordre Nesodden får ikke alle
plasser i sitt nærområde. Den store barne-
hageutbyggingen har ført til mangel på
utdannede førskolelærere. Rødt ønsker
ikke mammutbarnehager, men mener 4-
avdelings barnehager er en bra størrelse
både for barn å være trygge i, og for
voksne å ha oversikt over. Barnetallet på
avdelingene må ikke overskride 9/18.

RØDT VIL ARBEIDE FOR
• rett til barnehageplass i barnets
 skolekrets

• økt bemanning og gjeninnføring av
kjøkkenhjelpstillinger i alle barnehager
med mer enn to avdelinger
• gjeninnføring av flergraderte
 betalingssatser
• tilstrekkelige midler til videreut -
vikling av barnehagepersonalets kom-
petanse
• bedring av renhold og vedlikehold
• at det ikke etableres nye kommersi-
elle private barnehager
• at alle styrere, avdelingsledere og
støttepedagoger har  pedagogisk ut-
dannelse

BARNEHAGER  
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Barn og unge skal arve fremtiden og må
prioriteres høyt. Renovering og øvrig opp-
rusting av skoler og barnehager må

 forseres. Forebyggende tiltak for unge er
av avgjørende betydning.

GODE OG TRYGGE OPPVEKSTSVILKÅR

Rønnaug
Stensrud 
er Rødts
tredje-
kandidat
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Antall årsverk er redusert de siste årene,
bl.a. som konsekvens av fjerningen av
klassebegrepet. Samtidig blir lærere og
andre ansatte pålagt stadig flere oppga-
ver. SFO-satsene er nå høyere enn barne-
hagesatsene. Hva slags oppvekst- og
utviklingsvilkår barna har skal ikke avgjø-
res av foreldrenes økonomi. Samarbeidet
mellom skole, SFO og barnevern må
 styrkes. 

RØDT VIL ARBEIDE FOR        
• at lærertettheten økes til minst 2004-
nivå
• styrking av leksehjelp-ordningen,
både for å lette læringsprosessen gene-
relt og for å utjevne sosiale skiller
• at Bjørnemyrhallen bygges i vedtatt
størrelse    
• graderte satser og søskenmoderasjon
på SFO og at SFO på sikt blir gratis   
• styrking av barnevernet       

GRUNNSKOLE OG SFO  

Gjenåpning av kinotilbudet og utvidelsen
av aktivitetstilbudene på ungdomsklub-
ben på Skoklefall/Berger er positivt. Men
det trengs flere tilbud i andre deler av
kommunen, og tilbudene må utvides, slik
at de tilgodeser alle aldersgrupper. Samar-
beidet mellom ungdomsklubbene og
idretten må utvikles. 

RØDT VIL ARBEIDE FOR
• å få etablert flere ungdomsklubber
nær skole og bosted

• utvidede kinotilbud og få anlagt
svømmehall og bowlingbane
• å styrke skolehelsetjenesten og ut-
vide helsestasjonstilbudet for unge 
• et bedre tilbud om fysioterapi, som
ressurs i det forebyggende arbeidet
mot stress og stressbetingede smerter
• å følge opp rusavhengig ungdom,
blant annet ved tettere samarbeid
mellom Foreningen mot stoffmisbruk
på Nesodden m.fl., helsestasjonen for
unge og øvrige kommunale instanser

UNGDOM 

Det er viktig med ball- og lekeplasser i
nærmiljøene for de yngre. Frafallet fra or-
ganisert idrett er stor fra 14-15 års alder,
og det er nødvendig med et sosialt
idrettstilbud også for den ikke-organiserte
ungdommen.

RØDT VIL ARBEIDE FOR
• Økt satsing på tilbud for barn og ung-
dom ved bedre tilrettelegging av lo-
kale nærbaner og rullebrettbaner,
opprusting av eksisterende anlegg,
gratis halleie, gratis heiskort for barn
og ungdom i slalåmbakken, tilbud om
ulike og sosiale aktiviteter for de som
ikke er medlem av et idrettslag

IDRETT
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Rødt arbeider for et samfunn med like ret-
tigheter for alle, der ikke enkeltmennes-
ker og grupper marginaliseres og settes
opp mot hverandre. Fattigdom er sam-
funnsskapt, ikke en egenskap ved indivi-
det. Vårt mål er et Nesodden der alle har
en inntekt som er til å leve av, og hvor
folk føler at det er bruk for dem. Ingen
skal måtte stå med lua i handa og føle
seg underlegen andre.

RØDT VIL ARBEIDE FOR
• minstesats for sosialhjelp etter Sta-
tens Institutt for Forbruksforskning sine
satser finansiert ved øremerking av
statlige midler
• at NAV holder det de lover

• at Nesodden kommune oppretter
flere  praksisplasser for mennesker som
sliter med å komme seg inn på
 arbeidsmarkedet
• et tettere samarbeid mellom NAV og
helsetjenesten i kommunen
• å forsvare folketrygden mot alle
 kuttforslagene i pensjonsreformen
• at alle skal ha et trygt sted å bo. Det
innebærer konkrete tiltak i den
 kommende boligsosiale handlings -
planen for å bygge flere omsorgs-
boliger, utleieboliger og boliger for
 førstegangsetablerere
• at alle familier skal ha råd til å kunne
dra på ferie og til at deres barn kan
delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet

ARBEID OG VELFERD

Odd B.
 Edvardsen 
er Rødts
fjerde-
kandidat
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Rødt ønsker at helsehjelp skal være til-
gjengelig på en ubyråkratisk måte nær
der folk bor. I siste kommunestyreperiode
har vi vært ”kjerringa mot strømmen”, og
jobbet mye for å få legevakt tilbake til
Nesodden.

Vi vil ha en sterk, demokratisk styrt of-
fentlig helsesektor. Tilbudene skal gjelde
alle innbyggere uavhengig av alder, hel-
setilstand, privat økonomi eller andre fak-
torer, og menneskets liv i våre omgivelser
er like viktig som menneskets diagnoser.
Vi er mot foretaksmodellens inntog i hel-
sevesenet. Den handler om markedslibe-
ralisme og retter fokus mot økonomisk
inntjening og produksjon. 

RØDT VIL ARBEIDE FOR
• å hindre privatisering, konkurran-
seutsetting eller salg av hjemmeba-
serte tjenester eller sykehjem
• å få heldøgns legevakt tilbake på Ne-
sodden
• å få til en avtale om ambulansetje-
neste her
• at alle offentlige bygninger og kol-

lektive framkomstmidler skal tilrette-
legges for funksjonshemmede
• å synliggjøre og styrke kommunens
ambulante, hjemmebaserte tjenester
• at eldre og andre som mottar kom-
munale tjenester, skal ha et reelt valg
mellom å bo på institusjon og hjemme
• at alle som har behov for sykehjems-
plass, skal få det
• grendebaserte lett tilgjengelige til-
bud for eldre og andre som trenger are-
naer på dagtid
• at tjenester som kjøpes privat av bar-
nevernet konverteres til faste kommu-
nale stillinger
• å øke graden av brukermedvirkning i
kommunens planprosesser 
• at kommunen utarbeider plan for å
forebygge vold i nære relasjoner
• at rusarbeidet i kommunen styrkes
for å forebygge kriminalitet, vold og
helseskader
• at kommunen etablerer et Lærings-
og Mestringssenter og blir en fore-
gangskommune når det gjelder fore-
bygging

HELSE OG OMSORG
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For kommune-Norge vil denne reformen
få dramatiske følger i de kommende
årene. Gjennomføring av samhandlingsre-
formen er avhengig av at kommunene
blir tildelt tilstrekkelige midler for å kunne
realisere disse. ”Finansieringen” skal imid-
lertid delvis skje ved at kommunene skal
medfinansiere innleggelse på sjukehus
(spesialisthelsetjenesten). Dette betyr at
kommunen kan ”spare” penger ved færre
sjukehusinnleggelser og at det i siste in-
stans indirekte kan bli kommunens øko-
nomi som avgjør om det er “nødvendig”
at du blir innlagt på et sjukehus! 

Samhandlingsreformen foreslår også at
det skal opprettes akuttfunksjoner i den
enkelte kommune som en erstatning eller
supplement til en sjukehusinnleggelse. Da
må fagutvikling, forskning og høystatus-
grupper som leger og psykologer følge

med til kommunen. Dette er selvsagt av-
hengig av den statlige finansieringen.
Men det er grunn til å tro at denne vil ha
en profil som tvinger kommunen til sam-
arbeid med andre kommuner og at en slik
akuttfunksjon fort vil havne utenfor vår
kommune.

RØDT SIER DERFOR
• nei til forslaget om kommunenes
medfinansiering av spesialisthelsetje-
nesten, og at dagens ordning med at
staten dekker utgiftene ved alle sjuke-
husinnleggelser opprettholdes
• at innleggelse på sjukehus uansett
fortsatt må skje på rene medisinske
premisser uavhengig av kommunens
økonomi
• nei til at framtidige akuttfunksjoner
legges utenfor kommunen

SAMHANDLINGSREFORMEN

Kommunen er utsatt for et stort utbyg-
gingspress. Infrastrukturen (vann, avløp,
skoler osv.) tilsier en lav utbyggingstakt.
Prisnivået er spesielt viktig for første-
gangsetablerere, og for kommunen er det
viktig å beholde unge. Kommunen må pri-
oritere en stabil og forutsigbar befolk-
ningsutvikling, med levekår som gjør det
attraktivt å bli boende på Nesodden i et
livstidsperspektiv. 

FOR Å BEVARE ET BEST MULIG BOTILBUD
PÅ NESODDEN VIL RØDT
• gå imot nye feltutbygginger og verne
grønne lunger

• gjenreise sosial boligbygging ved
først og fremst å satse på små, rimelige
boenheter og utleieboliger
• at tilknytningsavgiftene for vann og
kloakk skal være like i hele kommunen
• at det skal gis økte bevilgninger til
forbedring av velveier, og at det fort-
satt skal være kommunalt vedlikehold
• at det ikke skal innføres eiendoms-
skatt på vanlige boliger

BOLIG
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Klimatrusselen gjør at vi må se på våre
energiløsninger med nye øyne. Alle kli-
mautslipp er i utgangspunktet lokale, og
stiller krav til lokale initiativ. Utbyggings-
presset på Nesodden forsterker miljøutfor-
dringene. Kommunens klimaplan tar ikke
tak i den største klimautfordringen vi har:
utslipp som følge av pendlertrafikk. Over
70 % av utslippene på Nesodden kommer
fra bil, buss og båt. Vi frykter derfor at ut-
slippsredsuserende tiltak på andre områ-
der vil bli oppveiet av økende pendling og
at utslippene dermed øker. 

RØDT VIL
• arbeide for en allsidig kommune hvor
behovet for pendling blir dramatisk
 redusert
• tilrettelegge for overgang til mer
 kollektivtrafikk og sykkelbruk
• arbeide for lovfestet vern av Nesodd-
marka inklusive friluftsområdene langs
kysten og forbindelseslinjer mellom
disse og skogen
• få miljøvennlig oppvarming og ener-
gisparing i alle kommunale bygg.
 Oljefyr må fjernes i løpet av tre år

MILJØ  

Marianne 
Hvattum
Løken 
er Rødts
femte-
kandidat
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Etter at båttrafikken ble lagt ut på anbud,
har Nesodden kommune nesten ingen
innflytelse på utviklingen av kollektivtra-
fikken på Nesodden. Ruter med Fylkes-
tinget på slep og Stortinget tar alle
avgjørelser. Kollektivtrafikk er i Norge pri-
oritert lavt sammenlignet med resten av
Europa og får svært liten offentlig støtte.
Det samme gjelder utbygging av gang- og
sykkelveier og trafikksikringstiltak for
myke trafikanter. For å motvirke dette
trenger vi et massivt politisk press mot
fylket og Stortinget. Kommunen må bli en
aktiv støttespiller for velforeninger, ak-
sjonsgrupper og kollektivtrafikkorganisa-
sjoner. Kommunen må også søke å få
større direkte makt over kollektivtrafikken.

RØDT VIL
• utarbeide en helhetlig plan for myke
trafikanter i samarbeid med Velforbun-
det m.fl. som omfatter flere gang- og

sykkelveier, fortau og utbedring av tra-
fikkfarlige kryss. Det må lages rekke-
følgebestemmelser slik at trafikk -
 sikring kommer før tiltak som øker
 trafikken
• gjenåpne Bunnefjordsruta og deler
av vestsiden, samtidig som arbeidet
med kommunal overtakelse og å res-
taurere bryggene intensiveres
• at halvtimesruter utvides til også å
gjelde dagtid samt lørdager og sønda-
ger
• at hurtigbåtene må gjøres bedre til-
gjengelig for rullestolbrukere
• at bussforbindelsen til Ski, Frogn og
Ås bygges ut 
• at det opprettes ringbussruter slik at
interntrafikken på Nesodden blir en-
klere
• at billettprisene settes betydelig ned
og at ungdomskortet utvides til 26 år
og settes til 200 kroner

KOLLEKTIVTRAFIKK, KOMMUNIKA-
SJON OG MYKE TRAFIKANTER
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Nesoddens mange kunstnere og kulturar-
beidere er en ressurs som kan berike kom-
munen mer enn hittil. Tettere samarbeid
med kommunen og bedre finansiering av
tiltak er utfordringene.  De nye lokalene i
Tangenten må utnyttes maksimalt med ut-
videte åpningstider og til kulturarrange-
menter.  Kulturbåten Innvik fortjener
økonomisk støtte og lettere adkomst for
publikum.

RØDT VIL
• øke støtten til aktiviteter som Vann-
tårnet, sommerskolen, Kulturisten og
Nesoddparken
• ha utvidede åpningstider og mer inn-
kjøp til biblioteket
• styrke kystkulturen – bl.a. ta vare på
Steilene og bryggene våre
• styrke Kulturskolen
• avsette minst 1 prosent av bygge-
summen til kunstnerisk utsmykking av
offentlige bygg

KULTUR

Kulturisten på Hellviktangen i 2008 trakk masse folk.
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Nasjonale og internasjonale trender og
beslutninger er avgjørende for kommunen
på mange områder. Rødt arbeider for at
kommunen skal engasjere seg i spørsmål
som er viktige for samfunnsutviklingen. Et
eksempel er vedtaket i kommunestyret
mot postdirektivet som var et lite bidrag
til at Norge kanskje for første gang ned-
legger veto mot et EU-direktiv.  EU/EØS og

andre internasjonale organisasjoner
 hjelper storkapitalen med å få fjernet
 offentlige velferdsordninger til fordel for
profittbasert virksomhet. Når et samlet
Storting tar fra kommunen stadig mer av
skatteinntektene skaper de grunnlag for
offentlig forfall og et voksende privat
 marked. 
RØDT SLÅSS MOT DENNE POLITIKKEN. 

EN SOLIDARISK KOMMUNE
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Det pågår en stor omlegging av offentlig
virksomhet i Norge fra velferdsordninger
som er for alle til betalingstjenester etter
privatøkonomi. Kommunestyrene er i stor
grad statsstyrte, og presses i retning av å
administrere nedlegging av velferdsord-
ninger. Trange budsjetter kombinert med
stadig nye statlige pålegg presser kom-
munene til å akseptere utviklingen. Rødt
ser det som sin oppgave å mobilisere folk
til forsvar av og utvikling av velferdsgo-
dene våre. 

Når folkelige organisasjoner eller aksjons-
grupper ber om å få snakke med for-
mannskap eller kommunestyre, oppfatter
mange politikere dem som hår i suppa.
Men når Statoil vil regulere om tomta si
på Fagerstrand innkalles det til møte for
formannskapsmedlemmene som en selv-
følge. Forskjellige eiendomsutviklere har
møtt formannskapet jevnlig, og er de som
i praksis i stor grad styrer utviklingen av
Nesoddensamfunnet.

Rødt oppfatter det som sin oppgave å
bidra til at folk og folkelige organisasjoner
får mer makt og at spekulantene blir fra-
tatt styringen av samfunnsutviklingen.
Det er nødvendig for at Nesodden skal
kunne bli noe mer enn en soveby for Oslo.

Rødt ønsker å være lojal mot befolkning-
ens interesser. Vår oppgave er ikke å ad-
ministrere på vegne av makta, men å

slåss for folks rettigheter. I kommunen
handler det om å slåss for så omfattende
velferdsordninger som mulig, og at de
svakeste ikke blir skviset. Det handler om
å planlegge på folk sine premisser og å
bidra til å få folkelig styring over hva slags
samfunnsutvikling vi skal ha. Vi vil derfor
utvikle styringssystemet slik at innbyg-
gerne får større muligheter til å påvirke
og spekulantene får mindre. En del av
dette er å motvirke utviklingen mot at
kommunen styres av små politiske eliter. 

RØDT VIL
• styrke planavdelingen slik at kom-
munen kan utvikle kommuneplanene
og at mindre blir overlatt til privat re-
gulering 
• lage regelmessig og tettere samar-
beid mellom folkelige organisasjoner
og kommunen, f.eks. Velforbundet,
Idrettsrådet, Frivilligsentralen, fagfor-
eninger, brukerorganisasjoner, pårøren-
deorganisasjoner osv.
• ta inn brukere og ansatte som faste
medlemmer av plankomiteer igjen 
• ha aktiv bruk av folkeavstemninger i
viktige spørsmål inklusive ordførervalg
• ha et desentralisert politisk styrings-
apparat hvor mange innbyggere kan
delta uten at arbeidsmengden blir for
stor
• at den kommunale klagenemnda
skal ta stilling til om det kommunale
tilbudet er tilfredsstillende

MED FOLK MOT MAKTA
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