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Dette er et forsøk på en analytisk framstilling av hvor 
den virkelige makten over Nesoddsamfunnet ligger og 
hvordan den utøves. Stoffet er ment å gi grunnlag for 
diskusjon om Rødt sin strategi lokalt på Nesodden og 
gjerne som grunnlag for debatt i andre deler av Rødt 
om det samme. 

Dette er en første utgave som fortsatt har sine mangler 
og feil. Gjennom ytterligere analyser og tilbakemelding-
er vil vi bearbeide dette stoffet videre. 

Stoffet er ment som analyse av virkelige beslutningsvei-
er, ikke som påstander om illegitim virksomhet. De 
fleste skjulte maktmekanismene er lovlige selv om de 
er svært udemokratiske.

Nesodden

Fakta om Nesodden
Innbyggere: 18 600

Sysselsatte: ca. 9 000 

Alderspensjonister: 2 700 (Av disse 
er 242 minstepensjonister (9%) 
(NAV-tall september 2016)

Uførepensjonister: 930 ( januar 
2017)

Arbeidsavklaringspenger: 507 
(februar 2017)

Mottakere av sosialhjelp/
kommunale ytelser: 332 aktive 
brukere 

Helt arbeidsledige: 193 (februar 
2017)

Pendling: I 2015 pendlet 5  688 
personer ut av kommunen, de fleste 
pendlet til Oslo (3 932 personer). 
Ca. 1000 personer pendlet inn til 
kommunen

Inntektsforhold: Ligger litt 
over gjennomsnittet for landet. 
Skattelistene viser at av 14  760 
skatteytere på Nesodden tjente 581 
personer over 1 million kroner, 
mens 3 479 tjente kr.100 000 eller 
mindre. 3  379 personer hadde en 
formue på over 1 mill. kroner, mens 
7 644 personer var uten formue 2  
623 skatteytere/sysselsatte betalte 
null i skatt.. Men som vi veit viser 
ikke skattelistene den hele sannhet 
knytta til bl.a. 0-skatteytere 

Maktanalyse av Nesodden
Den ansiktsløse makten og vår avmakt
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• Klassestrukturen idet norske samfunnet (Ny Dag 1965)
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• Mao om  klassene i Kina: Verker i utvalg side 9 ff
• Anders M Andersen: Analyse av Voss http://voss.rv.no/klasseanalsyse.pdf  
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• Skattelister
• Aksjeregisteret

Analyser og statistikk
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Mange i nesoddsamfunnet føler avmakt ovenfor ut-
viklingen i kommunen.  Noen eksempler:

• Flertallet i kommunestyret (H+AP) gikk inn for fortsatt å 
ha døgnlegevakta for Nesodden på Ski til tross for at et stort 
flertall av befolkningen ville ha en lokal løsning på Nesod-
den. Hvorfor?

• Får du svar på henvendelser og veiledning hvis det er 
vanskelig å finne fram i kommunen?

• Prøv å ta opp en sak med planavdelingen. Du møter de 
merkeligste stengsler og avvisinger og du kan vente i ukes- 
måneds- og årevis for å få svar på henvendelser!

• Det samme om du prøver å ta opp klager med pleie- og 
omsorgtjenesten. Mange føler avmakt.

• Hvorfor får som regel utbyggerne viljen sin i utbygnings- 
og reguleringssaker, mens naboer taper?

• Hvorfor dominerer kjedene, mens det nesten er umulig å 
få på plass lokale butikker?

• Hvorfor blir det ingen nye reelle næringsarealer uansett 
hva som planlegges? Til tross for at «alle» vil ha mer lokalt 
næringsliv, øker arbeidspendlingen ut av kommunen.
De avgjørelsene eller tjenestene som befolkningen trodde 
skulle være demokratisk styrt og gi uttrykk for folkevil-
jen, lever sitt eget liv nokså uavhengig av hva innbyggerne 
ønsker.    

I kommuneplanen står det:
«Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et 
bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere 
om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.»   
De fleste ansatte vet at det ikke er slik og at kom-
muneledelsen har et annet syn på hva åpenhet er i forvalt-
ningen ,og de krever at dette følges lojalt nedover i organi-
sasjonen

De skjulte kreftene?
Hva er de skjulte kreftene og maktmekanismene som setter 
til side det formelle demokratiet og kravene til åpenhet og 
innsyn for befolkningen og gjør folk maktesløse?   Rødt på 
Nesodden har stilt seg som oppgave å prøve å analysere 
dette og kle av disse skjulte maktforholdene og mekanis-
mene. Klarer vi det blir det mulig å se hva som må til for å 
endre maktforholdene.  Vi er bare i startfasen, men her er 
våre tanker og spørsmålstillinger så langt.

Wikipedia.no definerer makt slik: 
«Makt er evnen (veien) til å nå sine mål, om så mot andres 
vilje og interesser, og kan også bety det å ha autoritet eller 
myndighet over noe. Desto mer man oppnår av sine egne 
mål på tvers av andres vilje og interesser, desto mer makt 
har man.» 

Hensikten med analysen

Hensikt med dette heftet er å: 
Få forståelse av hvem som har makt og hvordan den utøves 
i Nesoddsamfunnet.
Få forståelse av hvem som kan mobiliseres for å endre 
maktstrukturer. 
Gi grunnlag for en maktendringsstrategi

Odd Edvardsen og Geir Christensen
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Svært mye av makten over velferdstilbudene og kom-
munens drift ligger i staten. 
Kommunen blir styrt med stram hånd økonomisk og gjen-
nom regler og forskrifter slik at lokal handlefrihet er svært 
mye mer begrenset enn vi får inntrykk av. Helse Sør-Øst kan 
stå som eksmepel på et statsapparat som ikke lenger styres 
politisk, men som driftes nokså likt med et aksjeselskap. 
Bunnlinjen i foretakets regnskap er avgjørende, ikke helse
kvalitet eller samfunnsbehov. 

Makta over utbygging og næringsvirksomhet er konsen-
trert i et svært lite borgerskap(De som eier eller kontr-
olerer virksomhetene), i hovedsak utenfor Nesodden, og 
for en stor del utenfor Norge.  Det lokale borgerskapet vil 
i stor grad være lojale mot disse nasjonale og internasjo-
nale maktsentraene. Mye av vårt lokale borgerskap driver i 
hovedsak næring utenfor Nesodden.  

Borgerskapet har ingen felles plan for utvikling av 
Nesodden. De vurderer enkeltprosjekter og profitten i det. 

Sammenfatning
Resultatene for utviklingen av Nesodden er ikke ansvaret, 
hverken for investorer, helseforetak eller servicenæring. I 
en sovekommune blir derfor utviklingen mye mer tilfeldig 
enn i sentra.  Alt blir kastet rundt når noen vifter med store 
penger. 

Kommunestyret er ikke styrende i forhold til noen av 
de strategiske beslutningene for Nesoddsamfunnet. 

Organisasjonsaristokratiet(se definisjon side14) er helt 
avgjørende for maktutøvelsen, både til staten og ak-
tuelle kapitalister.  Både for å styre kommunestyret og å 
nøytralisere ansatte og innbyggere. Med en aktiv befolkning 
har dette medført store utfordringer for dem. 

Arbeiderklassen(Vi som skaper verdiene) på Nesodden vil 
være den sentrale kraften som både trenger og kan framt-
vinge maktendringer.  Selv i besteborgerlige drabantbyer 
nær maktsenteret er arbeiderklassen størst og kan bli en 
avgjørende politisk kraft.  Den er formelt splittet rundt all 
verdens formelle arbeidsgivere, men har egentlig nokså få 
styrende arbeidsgivere. Arbeiderklassen kan målbære krav 

Catrine M Lofthus er direktør i Helse Sør-Øst. Hun måles på 
om hun utfører de oppgavene Helseforetaket er pålagt billigst 
mulig. Da blir tilbud ikke interessante hvis de er utenfor 
pliktene. Helhetstenkingen forvinner.  Eksempel er varmebad 
for revmatikere på Sunnås. Det er ikke lenger Helse Sør-Øst 
sin oppgave. Helse Sør-Øst var bare interessert dersom de 
kunne tjene penger. Så blir den utgiften overført fra foreta-
ket til kommunen eller nedlagt, på tross av at bassenget er 
der.  Helse Sør-Øst er også premissleverandør for den sterke 
sentraliseringen av helsetjenester, deriblant legevakt.  

Johan Johansson med familie har aksjeflertall i NorgesGrup-
pen og styrer i praksis Kjøpesenteret og 6 av 9 dagligvarebu-
tikker på Nesodden. Når husleiene på kjøpesenteret presser 
butikkene maksimalt og gjør det nesten umulig for lokale 
initiativ, er det han som legger premissene.  
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for hele Nesoddsamfunnet. 

NAV-brukere (med noen unntak) har interesser lik ar-
beiderklassen.

Småborgerskapet(se side 10) hos oss er større enn i landet 
som helhet og ustabilt i klasseinteresser.  Viktig å knytte til 
arbeider klassen. Se stoffet om utvikling av Nesodden.

Kampen rundt selvstendig folkelig organisering er et 
nøkkelspørsmål for å endre maktforholdene. Forståelsen 
av organisasjonsaristokratiet er viktig for å gjøre organisas-
jonene sterkere. 

Å vise fram maktas virkelige ansikt er strategisk avg-
jørende for å kunne samle kreftene som har interesse 
av maktendring.

Felles for disse tre maktmenneskene (blant flere) er at 
de, på tross av at deres beslutninger og styringssignaler 
sjelden når offentligheten, kan herje nokså fritt. Med 
strategisk kommunal planlegging kunne kommunen 
utfordret makten deres på en god del områder, selv 
innenfor dagens styringssystem. Men kommunen har 
ikke noen slik strategisk tenking. Da blir det som disse 
strategene bestemmer.  En arbeiderklase som vil forme 
sin egen framtid må ha en plan for å ta makta fra disse. 

Brian Hannasch er direktør i Cirkle K internasjonalt og legger 
premissene for Nesoddens for tiden største utbyggingspros-
jekt, Fagerstrand Brygge. Lokale hensyn vil antakelig ikke 
bety noe særlig i forhold til hva som gir maksimal avkastning.  
Han kan stå som eksempel for flere store boligspekulanter.
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Makten er et annet sted 

En rekke nye utviklingstrekk styrker eiernes/ledernes 
styring og fratar folkelige bevegelser makt.  Det handler 
både om åpne lovendringer, omorganisering av bedrifter og 
institusjoner og om mer skjulte maktmekanismer.  Felles for 
tiltakene er at makten sentraliseres til en elite og at formelt 
demokratiske organer som kommunestyre og fylkesting 
fratas handlefrihet.  De aller fleste endringene er gjort på 
bakgrunn av «demokratisk fattede vedtak» slik som EØS-
avtalen, alle lover og beslutninger som følger med denne 
avtalen.  

Oppsplitting og konsernmodell i privat 
virksomhet

En tydelig utvikling er at større bedrifter splittes opp og at 
det lages kompliserte konsernmodeller. Sentralt er å skille 
ansatte fra verdiene.  Ansatte skal helst være ansatt i firma 
som ikke eier nåla i veggen, og som ved manglende oppdrag 
lett kan nedlegges. Verdiene samles i konserndeler med få 
ansatte.  Der kan beslutningene tas uten plagsomme fag-
foreninger som stiller krav. 
Eksempel: Johansen v/NorgesGruppen kontrollerer 6 av 9 
butikker og kjøpesenteret på Nesodden. Husleiene på sen-
tret blir fastsatt etter vurdering av butikkens betalingsevne 
og presser mange butikker på grensen til lønnsomhet. Det 
betyr press på lokale driftere og ansatte.  I forhandlinger 
om lønn og arbeidsvilkår vil lokal arbeidsgiver ikke ha mye 
å tilby. Men Johansen kan le hele veien til banken hvor han 
i mars 2016 kunne plassere 420 millioner i utbytte. Han 
trenger ikke bry seg med fagforeningskrav. Det kan lokale 
franchisedrivere få tulle med.  Nedleggelsen av post på 
Fagerstrand er knyttet til NorgesGruppens krav til fortje-
neste. Når Posten Norge A/S forhandler med NorgesGrup-
pen er det bunnlinjen i budsjettet som er interessant, ikke 
innbyggerne på Fagerstrand sine behov. Heller ikke sam-
funnskostnader er interessante.  
Samtidig skiftes eiere oftere og store verdier kjøpes opp av 
utenlandsk kapital mens norsk kapital investeres i utland-
et(Oljefondet).  Realiteten er at makten sentraliseres mens 
motmakt som fagforeninger og masseorganisasjoner mister 
innflytelse. Mesteparten av lokalt næringsliv på Nesodden 
er små bedrifter med enkle organisasjonsforhold. Men 
konsernene er på vei inn. Framtiden til Fager Skog FUS 
barnehage avgjøres av et styre med base i Haugesund. De 
nye omsorgsboligene bygges av et A/S som i virkeligheten 
kontrolleres av A/S Betonmast, et stort entreprenørselskap 
med omsetning på over 4 milliarder. Vi må forvente flere 
eiere i Skatteparadiser som det er umulig å få kontakt med, 
men som tar beslutninger av stor betydning på Nesodden. 

Hvordan utøves makt?
Nye ledelsesformer i offentlig sektor – 
Nye Takter

I Norge har vi hatt en tradisjon hvor velferdstilbud er blitt 
drevet av det offentlige ut fra en tenkning om at befolknin-
gen skal kunne ha like rettigheter og tilgang til helse- og 
velferdstjenester uavhengig av klassetilhørighet. Vi ser i dag 
økende tendenser til at denne tankegangen taper for en mer 
markedsstyrt tilnærming, og at private opparbeider seg 
profitt bygd på fellesskapets midler.
I propagandaen for dette hevder mange politikere og ledere 
at å slå sammen virksomheter og sentralisere til større 
enheter, fører til tjenester som er mer robuste, lønnsomme 
og faglig sterkere.
New Public Management er nyliberalistisk tenkning. 
Påstanden er at mer markedsorientering vil føre til mer 
kostnadseffektive offentlige tilbud. Metodene er konkur-
ranseutsetting, stykkprisfinansiering, internfakturering og 
organisasjonsmodeller der noen fatter vedtak om tjenes-
tene og andre utfører dem. Mellomledere måles på om de 
kan gjennomføre kostnadstilpasning innenfor reduserte 
rammer med økte forventninger til tjenestene. 
På Nesodden var omorganiseringsprosjektet «Nye Takter» 
fra 2011 en sentral endring. Budsjettansvaret ble flyttet fra 
sentrale organisasjonsledd til 33 virksomheter.  Rektorer, 
styrere og virksomhetsledere fikk budsjettansvaret og blir 
målt på dette framfor å være faglige ledere. Rådmannens 
ledergruppe gir ordre og virksomhetsledere og ansatte må 
finne løsningene.
New Public Management reduserer fagforeningenes innfly-
telse gjennom kollektive avtaler, og  vern for arbeidstakere 
nedbygges.  Gode arbeidstakere bør være lydige og konsen-
trere seg om den delen av arbeidsprosessen de har ansvar 
for, ikke om helheten. 
På Nesodden har det nesten blitt slutt med at fagforeninger 
og ansatte kommer med uttalelser og vurderinger av for-
holdene på egen arbeidsplass. Fra å få over 100 henvendels-
er i forbindelse med budsjettbehandlingen fra ansatte og 
deres organisasjoner for 10 år siden får vi nå nesten ingen. 
Lojalitet blir administrativt forstått som at du skal holde 
kjeft. De som motsier eller kritiserer blir «tatt» med skitne 
knep. I lønnsforhandlinger eller i forhold til innkalling og 
kritikk av arbeidsutførelsen.  Styringsformene ble mer 
autoritære.  
Med færre tilbakemeldinger fra ansatte blir kunnskapene til 
politikerne svært begrenset og administrasjonen styrer mer 
og mer eneveldig. Lokaldemokratiet blir nedbygd gjennom 
økte rapportering- og kontrollsystemer, og mer makt på 
færre hender. 
Politikerne får beskjed om ikke å blande seg opp i den 
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daglige driften av virksomheten. Åpenheten reduseres ved 
at flere avgjørelser allerede er tatt før de når fram til de 
folkevalgte organene.  Kommunestyret, som skulle være 
kommunens høyeste organ, er i ferd med å bli et organ som 
driver sandpåstrøing.
Etter retorikken skal sparetiltak ikke berøre tjenesten over-
for brukerne. Realitetene er at lønns- og arbeidsforholdene 
angripes og at tjenestetilbudene forringes. De som har råd, 
kan supplere med private tjenester. 
Nesodden kommune klarer i dag ikke å dekke behovet for 
sykehjemsplasser og vi har derfor et “sykehjem på bygda”. 
På tross av det har helse- og omsorg hatt dramatiske kutt i 
budsjettet. 
I tillegg kommer EØS-bestemte innkjøpsregler som lager 
anbudshysteri.  Dette tvinger fram anbud der vi tidligere 
kunne gjøre enkle avtaler med lokale lag og foreninger. 
(Bruk av gamlebrygga for dykkerklubben, leie av gammelt 
båtbyggeri for lokal teatergruppe) Vi får forhold hvor store 
konsern med gode advokater får alle rettigheter på bekost-
ning av smånæring og lokale organisasjoner.
For Nesoddens mange statsansatte og alle vi som bruker 
statlige tjenester svir markedstenkningen der også:
Foretaksmodellen i sykehusene med stykkprisfinansiering 
ble innført av Stoltenbergs sosialdemokratiske regjering 
tidlig på 2000-tallet.   Ved en slik modell lønner det seg å 
tilby de tjenestene som gir størst inntjening, som å opere-
re pasientene med de enkleste skadene. Sykdommer med 
problematikk som er diffus eller av mer kronisk karakter, 
passer dårlig inn.  Parallelt vil det lønne seg for skolene å 
produsere flest mulige studiepoeng. Ved bare å ta inn elever 
med gode karakterer vil snittet for avgangselevene også bli 
høyt.
En del sektorer som tidligere var offentlig styrt og drevet, 
er i dag overlatt til markedet og åpnet for konkurranse. Som 
eksempler kan nevnes elektrisitetsverk, televerk, stats-
banene, postverket, rikskringkastingen, olje- og boligsek-
toren, skoger og havner.  Siste virkning lokalt er nedleggin-
gen av postutlevering på Fagerstrand.
På mange vis utvikler det offentlige seg på samme vis som 
konsernmodellene. Staten styrer pengene og oppgavene og 
ansvaret delegeres til selskap, foretak og kommuner som 
ikke har selvstendig kontroll på inntektene. De ansatte og 
brukerne er avhengig av statlige vedtak, og organisasjonen 
de henvender seg til har stram økonomi og lite å bidra med. 

Hvordan utøves den skjulte makten – 
noen eksempler  (Money doesn`t talk – 
it swears)

Dette er et vanskelig felt å skaffe seg kunnskaper om. Net-
topp fordi det er skjulte maktmekanismer. Foreløpig prøver 
vi å belyse systemet ved noen eksempler vi har sett.  Vi skal 
prøve å følge lukten av penger. 

Statoil og Fagerstrand brygge

Nesodden er av de kommunene med størst utpendling. At 
smøreoljefabrikken til Statoil på Fagerstrand ble nedlagt var 
et stort tap for kommunen.  Tomta på Fagerstrand brygge 
er tilknyttet en av Oslofjordens dypvannsbrygger med gode 

muligheter for å tiltrekke seg ny næring som kommunen 
trenger sårt.  Statoil la den 160 mål store tomten ut for salg 
slik den var regulert til næringseiendom. De fikk mange 
tilbud og kunne få godt over takst.  
Imidlertid ba de om et ekstraordinært møte med for-
mannskapet på Nesodden. Der ble vi fortalt at ett av til-
budene var fra et søppelhåndteringsfirma og det ville vi vel 
ikke ha?  De ba om at området ble omsonet til «kombinerte 
formål».  (Næring, bolig osv.) Det er eneste gang vi har truf-
fet Harald Norvik. Han var også en smule aktiv i næringsrå-
det akkurat dette året.  Møtet virket. Mot Rødt sine stemmer 
ble Statoiltomta omsonet til kombinerte formål.  
På forsommeren 2016 kom reguleringsforespørselen. Den 
sier:
Det foreslås 5 -800 nye boliger. Det legges også opp til 
nærings - og servicearealer, til sammen 15-20 tusen m2. 
Ideskisse til blokkbebyggelse følger. Hva slags næringsa-
realer som tenkes på er langt mer uklart. Noen hensyn til 
produksjonsvirksomhet omtales ikke. Sannsynlig resul-
tat: En dårlig kopi av Aker Brygge. Vi nærmer oss nok et 
boligfelt med noen servicefunksjoner og en enda sterkere 
sovebyutvikling. Statoil brukte kontaktnettet til Norvik til å 
sørge for maksimal profitt. Fortjenesten på boliger er langt 
høyere enn næring.

Legevakta – hvem stoppet den? 

Ønsket om døgnlegevakt er sterkt på Nesodden. Nesten 
7000 underskrifter - et klart flertall av velgerne -  ble samlet 
inn for kravet. Allikevel har alliansen AP og H stått knall-
hardt mot, og forslaget om å starte egen legevakt falt med 
16 mot 15 stemmer i oktober 2015 og desember 2016. 
Hovedargumentet til motstanderne er at tilbudet på Ne-
sodden ville bli dårligere kvalitetsmessig enn legevakta på 
Ski. Argumentasjonen er hul. Kvalitetskravene til legevakt 
er like og tilbudet på Ski er ikke spesielt godt.  Det eneste 
sanne i argumentasjonen er at A-hus og Helse Sør-Øst er 
sterk tilhenger av å sentralisere, også av legevakttilbudet.  I 
tillegg ønsker mange lokale fastleger å slippe legevakt. 



 8                                                                                   Maktanalyse av Nesodden

Hvorfor står AP og H så steilt på sitt standpunkt om å la 
legevakt bli på Ski på tross av at de taper betydelig med 
stemmer på det?
Litt av svaret fikk vi da kommunestyret hadde befaring 
på Ski sykehus. Direktøren på A-hus berømmet Follokom-
munene for godt samarbeid og viste til Follo legevakt som 
eksempel. Vår rådmann fulgte opp med skryt av samarbei-
det.
Når Nesodden går med på sentralisering som mange andre 
Akershuskommuner avviser, må det allikevel ha en spesiell 
grunn.  Den store andelen tilhørende «organisasjonsa-
ristokratiet», særlig i kommunestyret, med tette bånd til 
makta i Oslo og i Helse Sør-Øst er en sannsynlig forklaring. 
Nå er også daglegevakten foreslått sentralisert til Ski. Sterk 
vilje til å stå imot «aksjonisme» teller også.

Dumpingsaken

I forbindelse med Fjordbyprosjektet og senketunnelen 
under Oslo havn  måtte mye mudder fjernes fra havnebas-
senget. Massene var sterkt forurenset.   Oslo havn ønsket 
den billige løsningen: Grave opp dritten med gravemaskin 

til lekter og dumpe det lenger ute. Styreleder i Oslo Havn 
KF og Venstrepolitiker Stilluf Karlsen, promoterte løsningen 
som miljøvennlig overfor kommunestyret på Nesodden.  
Han fikk flertallet i kommunestyret til å godkjenne dumping 
i Bunnefjorden utenfor Nesoddlandet. Etterpå ble galskapen 
dokumentert og kraftig motstand utviklet seg på Nesodden. 
Kommunestyret snudde, men en tillatelse kunne ikke op-
pheves igjen og kontrollmyndighetene bortforklarte.  Saken 
ble anket helt inn til miljøvernminister Bjørnøy (SV) – som 
gjorde - ikke noe. 
Store mengder gift fra sedimentene utenfor bryggene i Oslo 
er nå spredd i fjorden. 
I vedlegg 1 er historien og aktørene rundt denne selsom-
me saka nærmere beskrevet som gjør det naturlig å trekke 
følgende konklusjon:
Det er et utviklet system med bukken og havresekken hvor 
næringslivet både direkte og indirekte setter sine egne 
betingelser og «kontrollerer» seg sjøl.  Oppdragsgiver eier 
kontrollraporter. Makta er i hovedsak Oslobasert, men 
trenger kanaler inn for å styre beslutninger som kommu-
nale myndigheter må ta. Disse kanalene er basert sentralt i 
maktpartier og kommuneadministrasjonen.

Sprengningene i fjorden

Oslo havn ønsker dypere led inn til Oslo for å kunne ta imot 
større cruiseskip og få ned reisetiden inn til Oslo. 27 grun-
ner skulle sprenges for å øke innseilingdybden fra 12 til 14 
meter og rette ut leden.  Kystverket satte i gang.  De fikk 
som vanlig flertall med 5 (Frp, H, AP) mot 4 i planutvalget 
våren 2016.  Så kom reaksjonen fra fiskerne og miljøfolket. 
Et kort øyeblikk nedla Nesodden kommune forbud mot 
sprenging og deponering. Da truet kystverket med bøter 
dersom de ikke fikk ture fram. Ordfører og leder av planut-
valget satte i verk en rekke tvilsomme tiltak for å få opphe-
vet stansen og rådmannen gav tillatelse til fortsatt spreng-
ing og deponering før det var noe lovlig opphevingsvedtak.  
Mange av grunnene er sterkt forurenset. Imidlertid ligger 
forurensingene rundt grunnene, ikke oppe på toppen av 
de undersjøiske «nutene».  Derfor mente Kystverket og 
forurensningsmyndighetene hos fylkesmannen at spreng-
ingene og massene ikke var forurenset. Det enkle bildet av 
at massene rundt kommer i bevegelse når du fyrer av en 
undersjøisk salve på opp til 4,4 tonn sprengstoff (5,5 ganger 
så kraftig som bomben som ble sprengt foran regjeringsk-
vartalet i 2011) var helt unødvendig å tenke på. Heller ikke 
virkningene på fisk og annet liv i havet. 

De mektigste partiene Høyre og AP

På Nesodden har den virkelige makta i kommunestyret 
alltid ligget hos Høyre og Arbeiderpartiet. Riktignok var de 
en periode avhengige av Frp. I SVs ordførerperioder har det 
alltid vært disse to partiene som har bestemt politikken.  
Her kommer noen korte karakteristikker:
Felles: Maktpartiene sin handlefrihet har stadig vært truet 
av en stor opposisjon og sterke folkebevegelser. De har 
derfor over tid utviklet en forakt for folkeviljen og for oppo-
sisjonspartier. Ordførervalget i 2011 ble vunnet klart av SVs 
Christian Hintze Holm, men overprøvd av kommunestyre-
flertallet med å gi AP ordfører og Høyre varaordfører. Etter-
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på er svært mye av makten flyttet ut av kommunestyresalen 
og i steden blitt avtalt i lukkede rom av disse partiene. 
Taletid er begrenset, komiteer er forminsket og de er fratatt 
oppgaver, interpellasjoner(saker representanter fremmer) 
og spørsmål plassert bakerst på dagsorden – hvis vi får tid.  

Høyre 

er et lokalt maktparti med naturlig base i privat næringsliv. 
Mange av lederne har høye stillinger i private bedrifter, men 
også en del i offentlig virksomhet. Har de seneste årene bev-
eget seg fra «nikkersadel» til mer liberalistisk og aggressivt 
privatiseringsparti. Partiet har tradisjon for å regelmessig 
presse kvinner ut i passivitet.  Partiet har hatt relativt 
god «fingerspitzgefûhl» og ofte sett hva som beveger seg i 
Nesoddsamfunnet. I praksis er det Høyre som har hatt det 
politiske initiativet de siste 5 årene og styrt utviklingen i 
kommunen. 

Arbeiderpartiet 

har ingen synlig arbeiderfløy. Partiet domineres av folk fra 
«organisasjonsaristokratiet» og svært mange kommer fra 
lederstillinger i det offentlige, men også en del i halvpri-
vat(organisasjoner og institusjoner) og privat sektor. Partiet 
er merkelig lite engasjert i politikk, men svært lojale mot 
maktsentra. De lytter systematisk til signaler fra regjering, 
sentralparti, Helse Sør-Øst og andre mektige organisasjon-
er/personer.  De har nesten all oppmerksomhet knyttet 
til posisjoner og fasade. Gode på intriger, spill og sosiale 
media.

Kommunestyret sin makt og avmakt

Budsjettet til kommunestyret er stort sett styrt av statlige 
rammer. Inntektene er detaljert  regulerte av staten.  Kom-
munestyret diskuterer flytting av noen få millioner på et 
budsjett på over 1,2 milliarder.  
I reguleringsspørsmål har fullmaktene vært store, men har 
blitt redusert av tre forhold 
- Statlige og fylkeskommunale pålegg 
- Lovendring som i enda sterkere grad gir de med store 
penger styring. Før var alt som ikke var tillatt forbudt. Nå er 
alt som ikke spesifikt er forbudt lovlig – kortversjon av nytt 
lovverk. 
- Økonomisk fattigdom som gir kommunen liten mulighet til 
å stå imot sterke private aktører.  
Nye lover, sammen med politisk høyredreining tvinger i 
økende grad kommunen til å opptre som aksjeselskap og 
mindre som kollektiv organisator.   Styringen over kom-
munen ligger i stor grad hos borgerskap utenfor kom-
munen.  Store investeringsselskap og driftsselskap og 
offentlige og halvoffentlige maktsentra.  (Helse Sør-Øst, 
departementer, direktorater osv.)

Mangler i analysen

En del spørsmål har vi ikke funnet ut av, bl.a.: 
- Mange opplever at de blir forskjellsbehandlet i planav-
delingen. Det virker som om enkelte entreprenører kan få 
tillatelser nærmest på dagen, mens andre får misvisende 
svar og opplever at egen sak blir trenert og spør seg: «Hvor-
for er det ikke likhet for loven?»  Vi vet ikke hvorfor og hvor 
omfattende dette er. Her trenger vi mer kunnskap.
- At avgjørelser rundt f.eks. Nesoddtangen gård blir tatt på 
bakrommet er lett å påvise. Hvem som tar beslutningene og 
i hvilke fora slikt gjøres har vi ikke funnet ut av.  Her må vi 
arbeide videre.

Hvor mye bestemmer egentlig kommunestyret?
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Utgangspunkt

I marxistisk teori er utbytting et sentralt begrep.  Arbei-
deren produserer større verdier enn det hun får i lønn. 
Profitten som bedriftseieren tar av sine arbeidere er grun-
nleggende for at kapitalismen skal bestå.  I dette systemet 
skiller vi grunnleggende mellom arbeidere (utbyttede), kap-
italister (tar ut profitt) og småborgerskap som ikke utbytter 
eller blir utbyttet. 

«Klassar er store gruppe menneske som skil seg frå kva-
randre ved den plassen dei har i eit historisk fastlagt sosialt 
produksjonssystem. Dei skil seg 
• etter forholdet sitt til produksjonsmidla (som oftast fast-
sett og formulert i lov) 
• etter rolla si i den sosiale organiseringa av arbeidet og 
• med det etter storleiken på den delen dei får av den so-
siale rikdomen og måten dei får han på.» 
(Lenin: Ein stor opptakt: Utvalgte verker bind 10, side 241, 
Oktober 1979.) 

I tabellen under har vi forsøkt å lage en slik klassisk marx-

Klassene

istisk klasseinndeling. Dette har bydd på problemer særlig 
når det gjelder de øvre sjikt av arbeiderklassen (vi har in-
kludert lærerne her) og likeledes vurderingen av mellomla-
gene. Oppdelingen av mellomlaget i de to valgte kategoriene 
funksjonærborgerskapet og det egentlige småborgerskapet 
har vært problematisk å tilpasse i praksis.

I vedlegg 2 er det en nærmere beskrivelse av ulike sjikt/
klasser på Nesodden som har dannet grunnlaget for denne 
klasseanalysen.

Mye har vært sagt om hvordan en slik klasseinndeling skal 
gjøres og hensiktsmessigheten av en slik inndeling, men 
et visst bilde (med mange forbehold) gir dette likevel av 
klassene på Nesodden. Bildet dette gir er statisk, så det 
mest interessante er derfor kanskje å se på hvordan dette 
bildet har endret seg over tid. Vi har derfor også prøvd å 
vise hvordan størrelsene på de ulike sysselsettingsgruppene 
har forandret seg de siste åra. Dette kan kanskje også si noe 
om framtida. 
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Her er våre foreløpige oppdelinger og størrelsesanslag 
(klassisk klasseinndeling) 
(Tabellen er blitt til ved å ta utgangspunkt i metoden som 
ble brukt i en klasseanalyse for Voss kommune fra 2002. Vi 
har delvis «kopiert» denne metoden og brukt den nyeste 

sysselsettingsstatistikken for Nesodden kommune. I tillegg 
har vi gjort noen konkrete undersøkelser for noen grupper/
sjikt sysselsatte i kommunen. Metoden har sine svakheter, 
men vi tror det så langt er godt nok for å gi et grovt bilde av 
klassene i kommunen).

Tabell klasser

Forklaringer til noen av sysselsettings-
gruppene:

Varehandel og motorvognreparasjoner: Mye deltid blant 
kvinner. Lav organisasjonsprosent. Lite krav til utdanning.
Informasjon: Omfatter forlag, avis, nett, film, radio, 
fjernsyn, telekommunikasjon og IT-konsulentvirksom-
het. Mannsdominert og lite deltid. Samlet sett en «høyin-
ntektsnæring».

Transport lager: Her finner vi bl.a. virksomheter som blei 
«fristilt fra Staten (NSB, Post osv.)
Personlig tjenesteyting: Omfatter privat undervisning, 
private helse og sosialtjenester (legekontorer, tannleger, fys-
ioterapi mm), kulturell virksomhet, underholdning, frisører, 
begravelsesbyråer mm. Mange små selvstendige virksom-
heter.
Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift: Omfatter drift 
og salg av eiendom, juridisk og økonomisk rådgivning, 
arkitekttjenester, forskning og utvikling. Lav organisasjons

Status 4.kv. 2015 Nesodden

Tabell  1 Tabell 2:

Arbeidere Borgerskap
Område Antall/%

M K I alt % % Antall % Antall % Antall % Antall

Jord/skog/fisk 36 21 57 0,6% 0 0 0 0 100 73 0% 0

Industri 180 53 233 2,6%

79% 233 9% 27 9% 27 3% 1049 13 62 0,7%

Bygg/anlegg 501 57 558 6,2% 75% 419 6% 31 19% 106 1% 6

79 19 98 1,1% 86% 84 10% 10 4% 4 0% 0

618 476 1094 12,2%

84% 1100 4% 52 10% 131 2% 26103 113 216 2,4%

Informasjon 452 189 641 7,1% 50% 320,5 25% 160 25% 160 0% 0

Off.adm. 411 446 857 9,5%

78% 2863 20% 734 0% 0 2% 27

Undervisning 310 635 945 10,5%

Helse/sosial 425 1443 1868 20,7%

Transport/Lagring 274 88 362 4,0% 86% 311 7% 25 6% 22 1% 4

276 324 600 6,7% 30% 180 35% 210 35% 210 0% 0

421 333 754 8,4% 10% 75 45% 339 35% 264 10% 75

217 144 361 4,0% 17% 61 57% 206 24% 87 2% 7

157 140 297 3,3% 50% 149 15% 45 25% 74 10% 30

I alt 4509 4494 9003 100,0% 5796 1839 1157 185

Fordeling av de ulike klassene i prosent 64% 20% 13% 2%

 Sysselsatte i antall og % på Nesodden fordelt på 

SSBs kategorier (15-66 år) - (SSB-statstikk)

Viser hvordan den enkelte sysselsettingsgruppe er 

fordelt i % og antall mellom arbeidere, småbporgerskap 

og borgerskapFunksj. 

småborgersk

ap

Egentlige 

småborgersk

ap

Bergverkdrift oh 

utvinning

Elektrisitet, vann, 

renovasjon

Varehandel, 

motorvognrep

Overnatting, 

servering

Personlig 

tjenesteyting

Teknisk 

tjenesteyting, 

eiendomsdrift

Forretingsmessig 

tjenesteyting

Finansiering og 

forsikring
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Endringer av sysselsettingsgruppene 2008 til 2015

Kommentar:

• I forhold til folkemengden som har økt med ett par tusen i 
perioden, har sysselsettingsgraden gått ned
• Det er sysselsettingen innen offentligsektor, undervisning, 
helse/sosial og personlig tjenesteyting som har økt mest
• Jordbruk og industri går tilbake, men også varehandel og 
motorvognreparasjoner.

Noen kommentarer til de ulike klass-
ene

Arbeiderklassen:  

Vi snakker om ansatte og innleide i underordnede stillinger, 
men som skaper verdiene i samfunnet..  

2008 2015

I alt % I alt % Endring %

Jord/skog/fisk 92 1,02% 57 0,63% -0,39

Industri 321 3,57% 233 2,59% -0,98

42 0,47% 62 0,69% 0,22

Bygg/anlegg 507 5,63% 558 6,20% 0,57

90 1,00% 98 1,09% 0,09

1236 13,73% 1094 12,15% -1,58

248 2,75% 216 2,40% -0,35

Informasjon 623 6,92% 641 7,12% 0,5

Off.adm. 714 7,93% 857 9,52% 1,59

Undervisning 900 10,00% 945 10,50% 0,5

Helse/sosial 1763 19,58% 1868 20,75% 1,17

Transport/Lagring 431 4,79% 362 4,02% -0,77

532 5,81% 600 6,66% 0,85

725 8,05% 754 8,37% 0,32

439 4,88% 361 4,01% -0,87

341 3,79% 297 3,30% -0,49

I alt 9004 99,90% 9003 100,00%

Bergverkdrift oh 

utvinning

Elektrisitet, vann, 

renovasjon

Varehandel, 

motorvognrep

Overnatting, 

servering

Personlig 

tjenesteyting

Teknisk 

tjenesteyting, 

eiendomsdrift

Forretingsmessig 

tjenesteyting

Finansiering og 

forsikring

Vi anslår at 5 796 (64% av alle sysselsatte) hører til ar-
beiderklassen, inklusive lærere og sykepleiere m.m. De fire 
største gruppene som hører til arbeiderklassen er:
Helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og under-
visning, hvor i alt 2 863 personer antas å høre til arbeiderk-
lassen. I tillegg kommer varehandel, reparasjon av motork-
jøretøyer  og overnatting og servering hvor i alt 
1 100 personer antas å høre til arbeiderklassen.       
       
Disse fem gruppene dekker nærmere 70% av arbeiderklas-
sen. 
De største arbeidsplassene på Nesodden er kommunen, 
Sunnaas sykehus og Tangen senter.

Småborgerskapet

Her snakker vi om selvstendig næringsdrivende uten vesen-

grad, høyt lønnsnivå og lang formalkompetanse.
Forretningsmessig tjenesteyting: Omfatter bl.a. beman-
ningsbransjen og arbeidskrafttjenester. Omfatter noen av 
de lavest lønnede i arbeidsmarkedet. Lav organisasjons-
prosent. Stor grad av innslag av arbeidsinnvandrere. Innslag 

av useriøst arbeidsliv.
Finansiering og forsikring: Tradisjonell bank-, forsikrings- 
og pensjonskassevirksomhet. Svært høye lønnsnivå for 
noen, men også de største interne lønnsforskjellene i norsk 
arbeidsliv.
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tlig ansatt hjelp eller mellomsjikt i større bedrifter.  
Det egentlige småborgerskap omfatter 1 157 personer eller 
13% av de registrerte sysselsatte. Her snakker vi om 
selvdrevne butikker, enkeltmannsforetak som kan leve av 
det, bønder som driver uten særlig hjelp, osv.   
Småborgerlige funksjonærer omfatter 1 839 personer eller 
20% av de registrerte sysselsatte.  Dette omfatter mel-
lomledere og arbeidsledere i private bedrifter og offentlig 
virksomheter. Ideologiprodusenter og forskere og andre 
støttefunksjoner for bedrifter som har en uavhengig og 
selvstendig stilling.  (Eksempel: Personer som leies inn av 
bedrifter for å påvise at det ikke er miljøargumenter som 
hindrer eller fordyrer utbyggingsprosjekter jfr. Bergerskog)
Mye av disse sjiktene er satt under mye hardere kontroll 
som følge av endringer i systemene. (Se maktendringene i 
arbeidslivet). Med utviklingen av systemet med oppdrags-
forskning blir mange forskningsinstitusjoner avhengig av 
oppdragsgivere i næringslivet og må gi konklusjoner som 
er i tråd mer bestillers ønsker.  Det skaper dårlig forsking 
og bryter ned grunnleggende verdier om uavhengighet og 
integritet.  De gamle mellomlederne i kommunen var ofte 
fagpersoner som var opptatt av faglig utvikling (rektorer, 
barnehagestyrere osv.) De presses i stadig større grad til å 
bli budsjettvoktere og innlemmet i et blårussystem som går 
på tvers av faglige behov.  Dette medfører konflikter og er 
kontraproduktivt i forhold til å utvikle kvalitet og kunnskap. 

Borgerskapet

Det finnes et «usynlig» borgerskap på Nesodden som er 
sterkt involvert i bl.a. ulike investeringsselskap ol. Et 
borgerskap som ligger lavt i løypa og som vi sjelden hører 
om. Deres innflytelse lokalt i kommunen er uklar og sann-
synligvis svært indirekte for de fleste. Noen av disse har 
kanskje et bevisst ønske om anonymitet da de har dommer 
for miljøkriminalitet eller har gjort sin formue på den tvil-
somme forbrukerlånbransjen.
Mye av borgerskapet som har stor innflytelse på kommunen 
er i hovedsak utenfor kommunen og noen utenfor landet.  
Den delen av borgerskapet som har mest direkte innflytelse 
finner vi sannsynligvis i toppen av  kommuneadministras-
jonen og blant toppolitikerne i AP og Høyre. Et godt eksem-
pel på det er varaordfører Adland (H) som beskrives som 
følger i lokalavisen Akershus Amtstidende:
«Erik Adland er en gammel politisk slugger som vet mye om 
hva som rører seg på Nesodden. I motsetning til sin styring-
smakker Nina Sandberg trenger han aldri å "ta det opp med 
partigruppa" før han svarer på spørsmål fra avisas journal-
ister på vegne av Høyre. Det er han som styrer sjappa der i 
gården, han trenger ikke konferere med noen. I de senere 
årene, med flertallssamarbeidet med Arbeiderpartiet, har 
han satt blåfarge på flere saker. Prosjektet med offent-
lig-privat samarbeid i omsorgssektoren, sentralkjøkken for 
beboerne på nesoddtunet, Signalen.  Adland er ikke sjef for 
Nesoddens største parti, men ofte kan det virke sånn.»
Vi har anslått at borgerskapet utgjør i underkant av 200 
personer eller ca. 2% av de sysselsatte.

Se forøvrig vedlegg 2: Grupper og sjikt med tilhørighet i 
flere klasser

   Hva ser sjefen når han ser ned?

  Hva ser du nedenfra?
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Organisasjonsaristokratiet
Med organisasjonsaristokratiet tenker vi på ledere i 
organisasjoner, tilhørende forskjellige klasser, som er 
utsatt for et avansert system med pisk og gulerot  for å 
sørge for lojalt mot makta.

Systemet er utviklet gjennom flere tusen år og består av 
en rekke uskrevne lover og krav. Alle tillitsvalgte på et 
visst nivå i fagbevegelsen vet at å slåss for medlemmenes 
interesser koster karriere, og at å støtte arbeidsgiveren i det 
stille gir mange muligheter. Krav om «Lojalitet oppover og 
villighet til å tråkke nedover er den mest grunnleggende.  
Alle som jobber med solidaritetsprosjekter som i stor grad 
er statsfinansierte, vet at du må unngå å irritere staten. 

Det er ikke uvanlig at du må vise vilje til å støtte makta 
mot egne medlemmer som en slags opptaksprøve hvis du 
virkelig skal inn i maktsjiktet. Alle må forholde seg til dette 
systemet. 

Vi bruker derfor begrepet utvidet i forhold til Marx sitt 
begrep arbeideraristokratiet. Både i forhold til hva slags or-
ganisasjoner vi snakker om og i forhold til klassetilhørighet. 
I dette sjiktet foregår mange klassereiser, og akkurat når 
klasseskiftene foregår er ikke det viktige.

Det er viktig å behandle sjiktet som en objektiv kategori, 
selv om de individuelle reaksjonene på å møte systemet er 
svært varierende. En grov inndeling kan være

•  Motarbeiderne som jobber systematisk for at forenin-
gen utvikler mottiltak som sikrer at tillitsvalgte er lojale 
nedover.
• Stayerne som ikke stiller store spørsmål ved systemet 
men etter beste evne prøver å gjøre jobben de er valgt til på 
tross av presset.
• De forsiktige som misliker systemet men ikke tør å ta 
kampen med det og derfor forholder seg tause og ofte 
passive.
• Hoffet som bevisst og systematisk gjør karriere på å løpe 
maktas ærend. En svært stor del av denne typen karriere-
mennesker vil du finne i AP.

Organisasjonsaristokratiet, og særlig toppen som domi-
neres av «hoffet», er konsentrert rundt ulike maktapparat-
er. De fleste av disse har sitt tilholdssted i Oslo. En del av 
våre Oslopendlere hører til sjiktet og forbindelseslinjene 
er korte.  Dette sjiktet er antakelig  større på Nesodden en 
gjennomsnittlig i Norge.  

Klassedelingen

Fordelingen av organisasjonsaristokratiet på klasser er van-
skelig - men her kommer et mer gjetningsbasert forsøk:

Borgerskapet er lite, kanskje 10-20 personer. Eksempler:
Harald Norvik, pensjonert Statoildirektør m.m., men har 
likevel en nettoinntekt etter skattelistene for 2016 på over 4 

millioner i 2015. Han startet som statssekretær for AP. 
Truls Wickholm, som er avtroppende stortingsrepresentant 
og påtroppende ordfører  med nettoinntekt etter skattelis-
tene på over 0,8 millioner, er antakelig allerede rykket opp i 
det gode borgerskap.
 
Småborgerskapet er betydelig større – antakelig godt over 
hundre 
Eksempel: Selvstendig næringsdrivende, tidligere kom-
munal saksbehandler, tar oppdrag for firmaer som sam-
men med reguleringsplan må levere rapport om biologisk 
mangfold. Rapportene skal belyse om det finnes biologiske 
hensyn som begrenser utbyggingsmulighetene.  Det blir 
svært vanskelig å overleve i det markedet om rapportene 
stadig viser at utbygging er i strid med miljøhensyn. 

Arbeiderklassen – i hovedsak det tradisjonelle arbeider-
aristokratiet - tror vi er mindre.   Eksempel: Hovedtillitsval-
gt i større fagforening har nettoinntekt på 420 000 og har 
små økonomiske fordeler. Prestisje og å slippe slitsomt 
skiftarbeid er antakelig viktigste gevinsten.

Subjektive forhold

Den subjektive faktoren handler om forankringen i og 
lojaliteten til medlemsmassen.  Det handler ikke bare, eller 
først og fremst, om personlige valg. Det handler om hvordan 
organisasjonen beskytter seg mot maktas oppkjøpsme-
kanismer.  Hvor avhengig en gjør seg av statsstøtte. Hvilke 
forpliktelser og forventninger tillitsvalgte møtes med og 
hvor godt demokratiet fungerer. 

Se forøvrig eksempel i vedlegg 3 

Truls Wickholm og Harald Norvik er eksempler på mennesker 
som har gjort karriere gjennom organisasjonslivet
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Eiere av tomter som kan gi 
spekulasjonsgevinst

Også her finnes folk fra alle klasser. Fra de som har 
arvet 5 mål hyttetomt som de med byggetillatelse kan 
tjene 5-10 millioner på salg av, til gårdeiendommer 
på over 400 mål i pressområder som kan gi milliard-
fortjeneste. Både arbeidsfolk og småborgerskap med 
slik eiendom får hodet påvirket til støtte for spekula-     
sjonskapitalen.

Det finnes mellom 90 og 120 eiendommer på over 50 mål 
på Nesodden.  De fleste landbrukseiendommer og knyttet 
opp til bestemmelser som gjør dem usalgbare. Men viktige 
investorer er inne med store prosjekter:
• Statoil: Fagerstrand 160 mål 5- 800 boliger + næring muli-
gens (De eier mer tomtegrunn)
• Merkantilbygg eier Spro Havn 300 (170) mål regulert til 
ca 350 boliger og noe næring
• Aspelin/Ramm Eiendom: Svestad  Marina 49 mål  
Foreløpig 120 boliger
• ESSO (Bråten på Bleksli), 385 mål. Ingen prosjekter kjent 
• Ketil Johansen har kjøpt Vestre Skoklefald gård, 406 mål, 
for å få omregulert til utbyggingsområde. 
• Selvaag: Bergerskog 74 mål er hittil stoppet to ganger av 
Fylkesmannen og en gang av departementet.

Her er store profitter å hente på massiv utbygging av 
boliger.  Bestemmelser tilpasset gjennom EØS brukes for å 
presse fram utbygging vi ikke trenger. 

Nesodden er en av kommunene i Norge med størst utpend-
ling. For oss er det viktig å utvikle arbeidsplasser framfor 
massiv boligbygging som i enda større grad vil gjøre oss 
til sovekommune. Men profitten er størst i boligbygging. 
Derfor får vi bare det og nesten ingen næringsarealer. Vi 
har også spesielt viktige biotoper og bør beskytte store 
områder mot utbygging. Det er vanskelig med den massive 
sentraliseringen rundt Oslo som drives fram.

I tillegg til storprosjektene finnes det anslagsvis over hun-
dre tomter på mellom 5 og 50 mål. Ikke få av disse i regulert 
område.  Selv en 5 måls tomt kan ha en verdi på rundt 10 
millioner og gi eierne en solid grunnrente. 
(I Marxistisk teori kommer all verdi fra menneskelig arbeid. 
Profitten er mellomlegget mellom verdien en arbeider 
skaper og «lønna» hun mottar. Grunnrente er den delen av 
profitten en eier av begrensede naturresurser kan tiltvinge 
seg fra kapitalistens profitt.)

Det forkludrer hodene til folk. Arbeidsfolk som ser en slik 
grunnrentefortjeneste kan lett komme til å spille på lag med 
spekulasjonskapitalen. Eksempel: Elektriker bygget hus 
på hyttetomta de arvet av svigerfar på 5 mål. Regulerer for 
utskilling av 3 hustomter (beskjedent). Salgsverdi mellom 4 
og 6 millioner.  

Blant eierne er alle klasser representert. Vanskelig å fordele, 
men gjetningsvis:  
Borgerskapet: Kanskje 50 eiere? Eksempel: Ketil Johansen 
med nettoinntekt i følge skattelisten på over 11 millioner. 
Småborgerskap: Kanskje 100 eiere  
Arbeiderklasse: Kanskje 100 eiere 

Jens Bjørneboe:  
10 bud for en ung mann som vil komme 
seg fram i verden. 

1. Det første bud er ganske lett 
De som er flest har alltid rett. 

2. Tenk alltid på hva folk vil si. 
Og ta de sterkestes parti. 

3.Og tviler du, så hold deg taus 
til du ser hvem som får applaus. 

4.Tenk nøye ut hva du bør mene. 
Det kan bli dyrt å stå alene. 

5. Følg ingen altfor høye krav. 
Men si, hva du har fordel av. 

6.Si alle hva de gjerne hører. 
Gå stille gjennom alle dører. 
(For sannheten bringer sorg og nød, 
mens daglig løgn gir daglig brød) 

7. Gå aldri oppreist. Snik deg frem. 
Og gjør deg varm i alle hjem.

8. Husk: Ingen mann kan roses nok. 
Slik bygger man en venneflokk. 
(Og i et brødre-paradis 
har du din beste livspolis.) 

9.Av sladder husker du hvert ord 
til bruk i neste sjefskontor. 
(Men ingen taktfull sjel forteller 
et ord til ham som ryktet gjelder!) 

10. Hvis siste bud blir respektert, 
da er din fremtid garantert: 
Følg dristig med i kamp mot troll,- 
men vis fornuftig måtehold! 
Skrid tappert frem i livets strid, 
- en time forut for din tid. 
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Markedsliberalismen med dens fire friheter (Fri flyt 
av varer, tjenester, kapital og personer/arbeidstakere) 
er nå blitt den rådende og seirende ideologien som vi 
finner den i EU og Norge og stort sett i resten av verden. 
Dette er en ideologi som satt ut i praksis har konsen-
trert enda mer makt og rikdom hos noen få. Verdens 85 
rikeste mennesker og deres familier rår i dag over like 
store verdier som den fattigste halvdelen av verdens 
befolkning til sammen, det vil si over 3,5 milliarder 
mennesker.  

En rapport, utarbeidet av finansbanken Credit Suisse, utdy-
per dette bildet ytterligere. De rike blir rikere på menneske-
hetens bekostning. Og de ultrarike er så rike at det er 
vanskelig å forestille seg: 0,7 % av menneskeheten eier altså 
41 % av all verdens formue. Disse rikingene utgjør totalt 32 
millioner mennesker.
Et utvalg av disse 52 millionene er helt dominerende i 
internasjonal økonomi.  Gruppen med investerbar kapital 
på over 500 millioner dollar utgjør ca 3 100 individer eller 
0,00004% av menneskeheten. Vi mener å se tendenser til 
at det er i ferd med å danne seg en overnasjonal klasse av 
ultrarike. De er ikke lenger bundet av nasjonale begrensin-
ger. Planeten er deres lekegrind, og de henter ut sin profitt 
hvor de måtte ønske, og plasserer den (eller gjemmer den) 
der de måtte ønske. Innenfor den gruppa igjen finnes det 

noen få hundre individer som er Masters of the Universe, og 
som dikterer reglene for spillet og bryter de samme reglene 
når det passer dem.

Sentralisering og fragmentering

Samtidig som bedrifter blir delt opp og fragmentert og 
eierforholdene blir vanskelig å finne ut av så skjer det altså 
en voldsom sentralisering av virkelig makt. 
For folk flest derimot innebærer markedsliberalismen:
Angrep på opparbeidede rettigheter, lønn og arbeidsvilkår 
gjennom 
• angrep på tariffavtaler og fagforeninger
• økt privatisering
• nedbygging av velferdsordninger

En del av markedsliberalismens ideologi er at også offent-
lige virksomheter skal være lønnsomme i snever bedrifts-
økonomisk forstand (offentlig tilskudd fy!), sentralisering er 
lønnsomt, fri konkurranse er løsningene, offentlige virk-
somheter skal styres etter økonomiske rammer osv.

Har markedsliberalismens store og små aktører makt over 
Nesodden utvikler seg, og i tilfelle hvordan?   
Noen selskaper vil vi kunne finne forbindelser til direkte.  
• Statoil (nå Cirkle K) driver eiendomsutvikling på Fager-

Nesoddsamfunnet som en del 
av makredsliberalismen og 

internasjonal monopolkapital
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strand. Historien om hvordan de fikk omregulert kommer 
annet sted i heftet.
• Eierne av Svestad – Aspelin/Ramm er Norges nest største 
eiendomsselskap.
• Spro havn eies nå av Merkantilbygg.

«Eiendomsutvikling» er nok der det kan profitteres mest 
på Nesodden. Nesodden har fortsatt store friområder og en 
spredt bebyggelse. Eiendomsutviklerne ser her store mu-
ligheter for profitt gjennom fortetning.  Det er knyttet til at 
«grunnrenten» er stor. Attraktive boliger/eiendommer hvor 
du kan «ha tærne i tangen» gir tomteeierne stor profitt. 
Veolia sikter seg inn på kommunale anbud bl.a. for Follo 
Ren.  Veolia er et fransk internasjonalt selskap med aktivitet 
i ca 50 land og 3-400 000 ansatte.  

Bak selskapet Scala Retail Property AS som eier kjøpesente-
ret vårt, står NorgesGruppen (76 milliarder i omsetning og 
40 000 ansatte «tilknyttet» virksomheten). I følge Aften-
posten (30/3-16) kan Johan Johansson, milliardæren og 
familiemannen som kontrollerer Norges største dagligvare-
kjede, NorgesGruppen, ta ut 420 millioner kroner i utbytte 
etter solide resultater.

Her går det tråder direkte fra Wall Street og inn i Nesodd-
politikken. Vi har ikke forsket mye på hvilke sammenhen-
ger det er, men behovet for å grave i det og å konkretisere 
hvordan de utøver sin styring er stor.  
Her skal vi bare nevne to dominerende premissleverandø-
rer og rammesettere til denne utviklinga:
De internasjonale avtalene som setter betingelsene og gjør 
Storting og kommunestyrer til statister. Viktigst er EØS (EU) 
WTO, TTIP og TISA.
Sentralt er at politiske beslutninger kan overprøves av 
internasjonale domstoler som skal motvirke politiske be-
slutninger som går ut over fortjenesten til private firmaer. 
Andre har skrevet om dette før. Vi anbefaler
• Asbjørn Wahl: Velferdsstatens vekst – og fall?  
• http://neitileu.no/eoes_fylkesbank/akershus
• http://neitileu.no.24nb4.srv.ip.no/produkt/vett-hefter/
vett-32012

Vi skal bare minne om kapitalens fire friheter: Fri flyt av 

The European Round Table of Industrialists

Welcome by Benoît Potier  ERT Chairman

The European Round Table of Industrialists (ERT) is a forum bringing together aro-
und 50 Chief Executives and Chairmen of major multinational companies of European 
parentage covering a wide range of industrial and technological sectors.  Companies of 
ERT Members are widely situated across Europe, with combined revenues exceeding € 
2,250 billion, sustaining around 6.8 million jobs in the region. They invest more than € 
50 billion annually in R&D, largely in Europe.

ERT advocates policies at both national and European levels, with the goal of improving 
European competitiveness, growth and employment.

Slik presenterer  Europian Rountable of Industrialist seg. Disse 50 lederne styrer antakelig mer av utviklingen i Europa enn 
EU-parlamentet. 

arbeidskraft, kapital, varer og tjenester og direktivene som 
legger til rette for sosial dumping.
Gutteklubben Grei  

Kalles ofte nettverket av forbindelser og lukkede rom hvor 
beslutninger blir tatt. Her ett eksempel:
«The European Round Table of Industrialists (ERT) is a 
forum bringing together around 50 Chief Executives and 
Chairmen of major multinational companies of European 
parentage covering a wide range of industrial and techn-
ological sectors.  Companies of ERT Members are widely 
situated across Europe, with combined revenues exceeding 
€ 2,135 billion, sustaining around 6.8 million jobs in the 
region. They invest more than € 55 billion annually in R&D, 
largely in Europe.» (Bare menn – min anmerkning) 
Slik presenterer en selvbestaltet gjeng ledere seg offentlig. 
se  http://www.ert.eu/

Det var denne gjengen som tok initiativet til den store priva-
tiseringsløpet til EU. Den gangen var det Phillipslederen 
som var formann og han uttrykte seg omtrent slik: Vi skal 
konkurrere med USA og Kina om å dominere verdenspro-
duksjonen. Da må vi vokse. Internt i Europa er det små 
vekstmuligheter slik det er nå. Skal vi vokse nå må vi få 
overta statlige oppgaver som post, tele, jernbane, infra-
struktur, helse, skole osv.  

Det finnes et utall av slike lukkede rom hvor den virkelige 
makten utøves. 
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Statens direkte og 
indirekte påvirkning av 
Nesodden kommune

Dette er markedsliberalistiske føringer som i dag ligger 
til grunn for både regjeringens og Aps politikk (samme 
hvor mye AP utad sier at de vil bevare velferdsstaten). 
Dette er en politikk som i praksis direkte og indirekte 
har betydning for kommune-Norge. 

Rammetilskuddet til kommunene

Stortinget er sannsynligvis den maktfaktoren som har mest 
direkte innflytelse og makt over Nesodden (og andre kom-
muner). Dette skjer gjennom de økonomiske rammene de 
gir til kommunene. For 2017 var de såkalte frie inntektene 
for kommunene på 357 milliarder kroner (skatteinntekter 
på 196 milliarder og rammetilskuddet på 161 milliarder). 
Rammetilskuddet bevilges av Stortinget. Sett i sammenheng 
med et statsbudsjett på over 1000 milliarder kroner er ikke 
dette noe stort beløp sammenliknet med alle de oppgavene 
kommunene etterhvert er pålagt Disse rammene er ikke 
hogd i stein og det er ingenting som tilsier at denne ram-
men ikke kan økes. 
I prinsippet er det dette underbudsjetterte rammetilskud-
det som tvinger stadig flere kommuner til å innføre eien-
domsskatt. Men det trengte ikke være slik dersom rammene 
fra Stortinget hadde vært større. Dette er derfor en villet 
politikk fra flertallet på Stortinget.

Nytt pensjonssystem

Hovedprinsippet i det nye pensjonssystemet er at folk i ut-
gangspunktet skal få utbetalt hva de har betalt inn i pensjon. 
Dette betyr dramatisk lavere pensjoner for de som i dag er 
unge når de når pensjonsalder. For mange vil dette bety at 
pensjonen ikke vil være tilstrekkelig til å dekke nødvendig 
livsopphold, og kommunene må tre støttende til med sosial-
hjelp, dvs at utgifter løftes over på kommunene.
I tillegg er pensjonsreformen en gavepakke til de private 
forsikringsselskapene som nå bruker denne reformen til en 
massiv rekruttering av nye kunder (for de som har råd). På 
sikte vil dette undergrave folketrygdsystemet ytterligere.

Helsereformen

Helsereformen innebar at sjukehusområdene skulle styres 
etter rammer. Konsekvensen har blitt økt sentralisering 
gjennom nedlegging av lokalsykehus, lengre ventetider, 
oppblomstring av private helsetilbud og gigantinvesterin-
ger i nye sjukehus som har ført til at man ikke har råd til å 
investere/bytte ut nødvendig medisinsk utstyr. For be-
folkningen i kommunene har dette betydd lengre reisevei, 
dårligere medisinsk tilbud og ofte økt ventetid. Stykkprisfi-

nansiering skyver folk med sammensatte og diffuse lidelser 
bak og gir prioritet til enkle behandlinger.

Samhandlingsreformen

Denne reformen innebar overføring av oppgaver til kom-
munene uten at kommunene som lovet fikk dekket de reelle 
kostnadene med reformen, dvs økte utgifter for kommu-
nene. Økte kostnader for kommunene har igjen ført til at 
mange kommuner har følt seg mer eller mindre tvunget til å 
velge sentral interkommunale løsninger som har ført til len-
gre reisevei til helsetilbudene for kommunenes innbyggere. 
I Nesodden ble 20 millioner brukt som anslag på ekstra-
kostnadene reformen påførte kommunen det første året. 

Offentlige anskaffelser

Vi skal sjølsagt ha regler for offentlige anskaffelser som 
hindrer korrupsjon og kameraderi. Men de reglene som EU 
har pålagt Norge på dette området innebærer at kommune-
ne stort sett har mistet mulighetene til å ivareta det lokale 
næringslivet ved slike anskaffelser. Store nasjonale og inter-
nasjonale selskaper er vinnerne. I tillegg har dette regelver-
ket pålagt kommunene et enormt kostbart, tidkrevende og 
innviklet byråkrati ved større anskaffelser.

Et eksempel:

På et valgmøte fortalte medlemmer av vellet på Spro oss 
at de hadde henvendt seg til kommunen fordi deler av den 
kommunalt eide Spro brygge  hadde rast ut. De påtok seg å 
sette brygga i stand dersom kommunen ville holde materi-
alene. De ordnet dykkere og fagfolk og kunne gjøre arbeidet 
på dugnad. Kommunen sa nei, og etter et år kom oppgaven 
ut som anbud. Anbudet ble 3 til 4 ganger så dyrt.  Spørs-
målet ble tatt opp med kommunalsjefen og vi fikk til svar 
at det var en rekke regler som gjorde det vanskelig å inngå 
denne typen dugnadsavtaler.  Hun konkretiserte ikke dette 
til anbudsreglene og EØS.
Forvaltningsrapporten fra Nesodden kommunerevisjon 
datert 20. september 2010 har undersøkt et utvalg anskaf-
felser i Nesodden kommune i 2009. 
Rapporten konkluderer med at et stort utvalg av innkjøpene 
ikke har foregått etter de rutiner og regelverk som regule-
rer dette.  Saken førte til stort ståhei og rådmannen bestilte 
full gjennomgang av firmaet G-partner til millionbeløp. Den 
ansatte som hadde bestilt og kvittert for de mange hundre 
elektriker- og snekkerjobbene (vedlikehold) som var gjort, 
fikk sterk mistanke rettet mot seg.  Firmaet fant ikke noen 
tegn på at ansatte hadde hatt noen personlig vinning i sa-
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ken. Imidlertid var de svært kompliserte reglene som er på-
ført oss gjennom EØS-avtalen brutt.  Mens mye går på halv 
tolv i kommunen, er innkjøpsreglene hellige. Hvorfor dette 
hysteriet?  Hvorfor tvinges dette kostbare og sendrektige 
regelverket på kommunen?
De store nasjonale og internasjonale firmaene vil ha full 
kontroll med offentlige oppdrag. Reglene er laget for å gi 
dem alle fordeler og mulighet til å konkurrere ut lokale små 
virksomheter. 

Innskrenkning av retten til arbeidsavklaringspenger

Det foreligger nå et forslag fra regjeringa om å innskrenke 
retten til arbeidsavklaringspenger.  Sannsynligvis vil mange 
som mister retten til denne statlige stønaden bli avhengig 
av sosialhjelp fra kommunen, dvs flytting av utgifter fra 
stat til kommune. I 2017 foreslår rådmannen en øking på 3 
millioner på budsjettet for sosialhjelp i Nesodden. 

Dette er eksempler på statens indirekte makt/påvirkning 
overfor kommune-Norge i form av å sette rammer eller gi 
pålegg til kommunene. De fleste av disse eksemplene er 
ikke direkte rettet mot kommunene, men får stor indirekte 
betydning for befolkningen og til dels for kommuneadmi-
nistrasjonene/budsjettet. Dette er føringer som ikke har sitt 
utspring lokalt i kommunene, men kommunerepresentan-
tene fra AP og Høyre vil vanligvis lojalt slutte opp om disse 
reformene når det dette blir tatt opp lokalt eller si at dette 
ikke har noe med kommunepolitikk å gjøre
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Vedlegg 1: Dumpingsaken
En lokal aksjonsgruppe som kalte seg ”Innbyggerinitia-
tivet”, leverte inn en politianmeldelse om miljøkrimina-
litet etter dumpingsaken. Sitatet fra anmeldelsen under 
er ikke ment som bevis på ulovligheter, men gir et godt 
bilde av hvordan tiltakshaver har faktisk kontroll på 
alle sider av bordet. At utbygger har så nære forbindel-
ser med kontrollmyndigheter og økokrim burde føre til 
politisk oppvask.

Fra politianmeldelsen om miljøkriminalitet som Innbyggeri-
nitiativet leverte:

Tiltakshavere: 
Oslo Havn med  Secora som entreprenør
Statens vegvesen (øst) med Skanska som entreprenør
Godkjennende myndigheter:
Statens Forurensingstilsyn
Miljødepartementet
Måleoppdrag:  Norges Geotekniske institutt
Her er gjennomgang av noen av forbindelsene mellom de 
som utførte og de som kontrollerte:
 
Inhabilitet bekjentskaper og rollesammenblandinger

Ingvild Marthinsen, Oslo Havn/SFT/MD:
Først saksbehandler hos Oslo Havn. Så saksbehandler for 
prosjekt ”Ren Oslofjord” i SFT med ansvar for inspeksjon 
av Oslo Havn, og nå rådgiver for samme sak i MD. Reviderte 
NGIs målinger av deponiet sammen med Marie Nordby SFT    
http://www.google.no/search?hl=no&q=ingvild+marthin-
sen&btnG=Google-s%C3%B8k&meta=
Som disse linkene viser, var Ingvild Marthinsen svært sen-
tral i arbeidet med ”Ren Oslofjord”

Marie Nordby, SFT/NGI:  
Ledet revisjonene av NGIs målinger og overvåkningsrap-
porter samtidig som hun satt i styret i NGI. (NGIs rolle i 
prosjektet beskrives senere). http://www.ngi.no/vr2006/
norsk/styretbe/styret.htm
Arbeidet i Økokrim samtidig med at hun var ansatt i SFT. 
(Interessant i dette prosjektet hvor SFT også er tiltakshaver 
og er anmeldt.)
http://www.okokrim.no/aktuelt_arkiv/miljokrim/magasi-
net/2004-1/page17.html

Ola By, NGI/Skanska:
Konsernleder i Skanska som utførte mudringen for Sta-
tens Vegvesen, samtidig som han satt i styret for NGI som 
overvåker mudringen. http://www.skanska.no/skanska/
templates/page____515.aspx

Marit Kjeldby, direktør for miljøoppfølgingsavdelingen 
i SFT:
Sendte mail til SFT direktøren m.fl. med forslag om å la 
være å svare dumpingmotstandernes mailer med spørsmål. 
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/06/20/504051.
html#comments_container

Bjørn Bjørnstad, Økokrim/ SFT:

Har selv uttalt at han var sentral i arbeidet med å få igjen-
nom sjødeponering både i Sandefjord og i Oslo. Ledet bl.a. 
oppfølging etter inspeksjonen av Vegvesenet etter at de 
hadde ulovlig dumpet sterkt forurensede masser som skulle 
vært rene.
http://www.sft.no/nyheter/brev/Statens_vegevesen_in-
speksjonsrapport_17102006.pdf
Vegvesenet er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av 
sterkt forurensede masser. 
http://www.miljovernforbundet.no/render.asp?ar-
ticleno=1252&segment=1&session
Saken henlagt. 
Fra 12.8.2002 ansatt i Økokrims miljøteam samtidig som 
han var fast ansatt som seksjonssjef i SFT. http://www.
okokrim.no/aktuelt_arkiv/miljokrim/magasinet/2002-2-3/
page23.html
Økokrim har så langt henlagt alle anmeldelser mot OH, SFT, 
Skanska og Statens Vegvesen for brudd på utslippstillatelser 
og forurensningsloven.

Tore Killingland, Norges Naturvernforbund:

Generalsekretær for NNV frem til desember 2006. Garantist 
for et godt resultat med dypvannsdeponering. Pådriver 
overfor myndigheter og politikere. Venstrepolitiker i Nes-
odden kommunestyre i flere år. Hans engasjement og hans 
press i kommunestyrets ekstraordinære kommunestyremø-
te 1.11.2005 var avgjørende for at flertallet snudde i møtet, 
og det ble gitt klarsignal til dypvannsdeponiet. Tidligere 
statssekretær i samferdselsdepartementet. God venn med 
venstremann og styreleder i Oslo Havn Bernt Stilluf Karlsen

SFTs rolle

SFT er på mange måter å betrakte som medtiltakshaver i og 
med at de har gått inn i prosjektet med 40 millioner kroner. 
Nesoddens Ordfører Christian Holm har opplevet SFTs rolle 
i saken som problematisk på flere måter. I tilleggsnotatet 
til et brev til Miljøvernministeren 3.11.2006 beskriver han 
dette slik: 
”SFTs råd har veid tungt for kommunestyret. For meg har 
SFTs sammensatte rolle vært problematisk. SFT initierte 
prosjektet ved å kreve utarbeidelse av en helhetlig plan. 
Så har SFT gått inn i selve prosjektet gjennom å bidra til 
finansieringen av det, og gått i tospann med Oslo Havn i å 
forsvare det og lede det frem mot reguleringsvedtak, bl.a. 
ved å argumentere tungt for at alternativer er urealistiske. 
Så har SFT vært godkjennende instans for Oslo Havns søk-
nad. I den fasen vi er inne i nå, skal SFT være tilsyn med at 
ting går som de skal. Vi har møtt SFT rundt alle hjørner, og 
på de fleste sider av bordet”.
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Miljøvernministeren

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) uttalte flere ganger 
etter at det var besluttet folkeavstemning på Nesodden at 
dumpingen ville fortsette uansett resultat av folkeavstem-
ningen. Her er hva hun uttalte til TV Follo 3.5.2005:
- Det er en beslutning som vi har tatt og som vi følger veldig 
nøye, og som vi også holder oss faglig oppdatert på, fra uke 
til uke. Men det er ingen grunn til å tenke seg at den skal 
endre seg, den beslutningen vi har tatt.
- Så det du sier er da at en folkeavstemning med Nei på 
Nesodden - det holder ikke?
• Nei altså, det er jo først og fremst gode argumenter som 
handler om faglige begrunnelser som eventuelt må få oss til 
å endre standpunkt, og det er foreløpig ikke gitt noen grunn 
til å tro at vi skal det.

 Fra styrets beretning 2006 NGIs styre
Sittende fra venstre: Ola By (Skanska), Jon Frøisland (Jernbaneverket), Erik Smith (Hydro).
Stående fra venstre: Leif Solberg (Statoil), Suzanne Lacasse (NGI), Steinar Nordahl (NTNU), 

Egil Solhjell (NGI), Marie Nordby (Statens forurensningstilsyn), Arne Thune Wiiger (NGI).
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Vedlegg 2: Grupper og sjikt 
med tilhørighet i flere klasser
Stønadsmottakere

Alderspensjonister, uførepensjonister, sosialhjelpsmottake-
re og andre mottakere av ulike stønader utgjør nærmere 5 
000 personer, hvor den største gruppa er alderspensjonis-
ter med rundt 2 700 mottakere.  Anslag uføre og sosialkli-
enter 1200 eller ca. 12% av de i arbeidsfør alder 
Dette sjiktet er også sammensatt, men er helt avhengig av 
velferdsstat og velferdsordninger. I forbindelse med kom-
munens forslag om kutt i kommunebudsjettet for 2017 rei-
ste deler av denne gruppa seg til aktiv motstand mot disse 
nedskjæringene. Så selv om denne gruppa faller utenfor 
den ordinære klasseinndelinga er dette en gruppe som blir 
utsatt for kraftige forsøk på velferdskutt. 

De rettsløse

De rettsløse eller «ulovlig Norske», tiggere, folk uten opp-
hold som jobber og lever svart og andre som er helt utenfor 
systemet. Er rettighetsløse og svært vanskelig å organisere.
Her har vi ikke funnet noen grunnlag/statistikk til å anslå 
størrelsen på denne gruppa, men gjetter på rundt 100 
mennesker.

Enkeltpersonforetak

Det er registrerthele 983 enkeltpersonforetak på Nesodden
Dette er i all hovedsak små firmaer/bedrifter. Flere har 
sannsynligvis ingen aktivitet. 
Personene bak disse foretakene hører sannsynligvis i alle 
hoved sak til de ulike d elene av småborgerskapet, sannsyn-
ligvis den nedre delen (70/30?!)
928 av foretakene har ingen ansatte, 51 har 1-4 ansatte, 3 
har 5-9 ansatte og 1 har 10 til 19 ansatte.
Sysselsettingsområder (største):
Kunst/underholdning:    190 
Helsetjenester     109
Undervisning     69
Vitenskapelig/teknisk virk   98
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet  61
Oppføring bygninger    37
Detaljhandel     37
Landtransport     29
Film, video, fjernsyn    20
Tjenester informasjonsteknologi   32
Administrativ rådgivning    28
Arkitektvirksomhet ol    27
Annonse og reklame    14
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift  27
Sosialomsorgstjenester uten botilbud  20
Annen personlig tjenesteyting   30

Mange «eiere» av disse foretakene har sannsynligvis et or-
dinært arbeid ved siden av og er derfor også registrert som 

sysselsatte. Uansett hører mesteparten av denne gruppa til 
småborgerskapet, sannsynligvis den nedre delen. 

Selvstendig næringsdrivende/høyinntektsgrupper

Spørsmålet rundt dette sjiktet er i hovedsak hvor stort det 
er og hvordan skal denne gruppen fordels på borgerskapet 
og småborgerskapet.
Skattelistene viser at av 14 760 skatteytere på Nesodden 
tjente 581 personer over 1 million kroner, og 126 hadde en 
inntekt på over 2.millioner kroner, mens. 3 379 personer 
hadde en formue på over 1 mill. kroner. Men som vi veit 
viser ikke skattelistene den hele sannheten om folks økono-
miske og klassemessige stilling.

I denne gruppa finner vi minst et 20-tallspesoner som er 
knytta til investeringsselskaper ol. Et godt eksempel er: 
Navn: Stig Arff (1954), Inntekt: 6 006 229, Formue: 23 785 
787, Skatt: 2 024 234  
AXOfinans (styreleder) , Gjør gullgruve av forbrukslån, 
KYBEKO AS (pr og kommunikasjonstjenester) 92 152 
(92,15%)

Dette er ellers et sjikt som nærmest er usynlige i lokalpoli-
tikken.

Selskaper

Ellers er det registrert følgende typer selskaper i 
kommunen:
 Type selskap Antall Kommentarer
 Aksjeselskaper    495 
 Ansvarlig selskap     22 
 Selskap med begrenset ansvar (BA)     1 
 Selskap med delt ansvar (DA)    27 


