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Døgnlegevakt på Nesodden  
– igjen aktuelt
Etter voldsom kostnadsøkning på Ski har 
argumentene mot lokal døgnlegevakt 
smuldret opp. Både økonomisk og faglig. 
Det er tid for ny offensiv. | side 8

En livslang 
avhengighet
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Kommunen tjener deg fra svangerskapskurset når du 
ligger i mors mage til du får plass på kirkegården. At 
kommunen kan levere er svært viktig.  

Skal vi forstå spørsmål som nedleggelse av kantinen 
på Nesoddtunet, stopp i mineralvann til maten på 
sykehjemmet, og at hjemmetjenestene skal klare 51 
flere brukere i 2019 uten noen nye stillinger, så må 
sammenhengene vises fram. 

Staten styrer kommunens inntekter. Tilstram-
mingene gjør at kommunale tilbud presses. | Se side 3 og 7

Kommuneplanen: For innbyggere eller utbyggere?
250 innspill til kommuneplanen vitner om sterkt engasjement. 
For Rødt er spørsmål som å ivareta Nesodden sine miljø
verdier, sosial boligbygging og næringsutvikling sentralt. Det 
skal allikevel holde hardt å stoppe spekulanter med utsikt til 
milliardfortjeneste.   Klarer vi å få til en kommunal styring 
som setter innbyggerbehov i sentrum? | Side 4 og 5

Den store tausheten 
De alvorlige svikten i helsetjenester 
som ble avslørt i vår er møtt med 
øredøvende taushet.  Offentlig innsikt 
og debatt mangler.  Det gir stor grunn 
til uro. | Side 6 og 7

Fra samlingen på Nesoddtunet siste dag kantina holdt oppe. 
Blir den gjenåpnet?
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Trafikktabben 
på Hellvik

Etter avsluttet bygging av de siste meterne med 
fortau på Hellvikskogvei fant ruter ut at 
bussene ikke kunne møte hverandre og la om 

til sløyfekjøring slik at alle på Hellvik måtte kjøre 
om Berger for å komme hjem. Ingen hadde hørt om 
saken før bussene la om ruten.  Det ble sterke lokale 
reaksjoner og leder i Hellvikskog vel, Arild Drolsum, 
kastet seg inn med skarp penn. Med stort pågangs
mot ble ruter og Vegvesenet utfordret. 

Etter få måneder, i starten av november, var 
fortauet trukket tilbake slik at bussene fikk plass til 
å passere hverandre og ruter tilbake til normale 
ruter.  Et flott eksempel på hvordan lokalt engasje-
ment kan virke.

Kommunestyret har avviklet sitt samferdsel-
sutvalg og kommunen følger tydeligvis dårlig med 
på ruter og Vegvesenet sine planer. Byråkratiet 
kan utvikle uhensiktsmessige løsninger uten lokalt 
innsyn. Med en kommunal styringsform som følger 
bedre med og slipper innbyggerne mer inn i plan-
prosesser kunne vi slippe slike feilskjær. Kanskje 
til og mer Blylaget kunne få tilbake busser i begge 
retninger?

Skal folk i full jobb 
måtte flytte p.g.a. 
boutgiftene? 
Beregningsgrunnlag  
for bostøtte.

Kommunestyret har, som mange har fått med 
seg, akseptert at NAV kan råde folk i full jobb 
som er avhengig av sosialhjelp for å klare husleia 
til å flytte. Rødt prøver seg med en annen løsning 
og har fremmet følgende som interpellasjon:

Av reglene fra Husbanken framgår det at det fast-
settes grenser for hvor store husleieutgifter som kan 
innregnes som grunnlag for å få bostøtte.  Grensene 
er forskjellig for forskjellige kommuner. Grensene på 
Nesodden er:

• For enslige kr 6377,-
• Mor med 2 barn kr 7745,-

Husleie ut over dette kommer ikke med i beregningen.
Med den sterke prisstigningen på boliger som har 

vært her de siste årene er det allment kjent at bolig til  
stort sett ikke er å oppdrive til disse prisene.

Vi ber ordfører om at han på vegne av kommune-
styret henvender seg til rette myndigheter for å få 
økt det beløpet som kan regnes med ved søknad om 
bostøtte. F.eks. til det nivået som er i Oslo som er 
nesten 1000 kroner høyere.

Rødt tror på betydelig framgang i kommunevalget i 
2019. Spørsmål som blir viktige er:
• Maktendring som gir åpenhet, innsyn og deltagelse 

for innbyggere og ansatte og reelle politiske pro-
sesser

• Kommuneplanen – kampen om Nesoddens sjel 
– vil med sikkerhet fortsette

• Kamp mot fattigdom og utvikling av forskjellsNorge. 
Forsvare fellesskapløsninger gjøres i stor grad i 
kommunes tyret

Listestillingsarbeidet pågår nå og Rødt søker etter 
listekandidater som vil inn i maktens hule og bidra 
til endringer. Ta kontakt med leder for nominasjons-
komiteen – Kjellaug Myhre: kjellaugmyhre@hotmail.
com tlf 46918757

Mange fra Nesodden tok turen til demonstra-
sjonen mot NATO-øvelsen Trident Juntcture 
i slutten av oktober. Fredsbevegelsen på 
Nesodden var medarrangør og organiserte 
felles avreise. Det er skremmende hvor lite 
kjent NATOs nye «out of area»-politikk og mer 
agressive holdning er og hvor lite den er diskutert 
i Norge. Denne artikkelen av Terje Alnes sier noe 
om hvorfor dette er viktig: 

Ved sin servilitet for NATO, og sin manglende 
evne til å vektlegge spesifikke norske 
sikkerhetsinteresser i nordområdene, har 

Solbergregjeringen påført oss en akutt atomfare.
Det burde ha utløst raseri i det norske folk, 

og gatene skulle vært fylt av demonstranter som 
krevde regjeringens avgang og en ny forsvarpolitikk. 
Isteden oppfattes rådet fra Statens strålevern, om at 
folk bør ha et lager jodtabletter hjemme, nærmest 
som litt kuriøst. Kan det være nødvendig?

Ja, det er det. Takket være regjeringens politikk 
lever vi nå med en reell atomfare hengende over 

oss. Solbergregjeringens underdanighet for NATO 
setter nordmenns sikkerhet i stor fare. Økt NATO-
aktivitet i Norge, og en forsvarspolitikk som 
åpner for bruk av atomvåpen, gjør at atomfaren er 
høyst reell. Erna Solbergs regjeringstid markerer 
klare brudd med det som har vært rådende norsk 
forsvarspolitikk. De norske atomreservasjonene, 
som skiftende regjeringer har 
sluttet opp om, er forlatt.

Se resten av artikkelen her: htttps://
steigan.no/2018/11/atomfaren-er-
reell/?fbclid=IwAR3wdezcVf9z7
Dou-FFbQVOk4NTixpvqvn6EEkL
nLWk73BzdEKNZfuHLcfY

Statens strålevern oppfordrer 
oss til å kjøpe jodtabletter. 
Disse må gis til barn innen 
fire timer etter at de har vært 
utsatt for radioaktiv stråling, 
for å motvirke faren for kreft 
i skjoldbruskkjertelen.

Demonstrasjonen 
mot Trident Juncture!
Stor oppslutning fra Nesodden 

Kommunevalget 2019 
– hvem vil endre?

Kjellaug Myhre vil gi seg i kommunestyret og slippe yngre krefter til.
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Kontakt Efthimios Karantonis
 på tlf 458 82 276 eller e-post
efthimioskarantonis@gmail.com

Kontakt August Øyehaug Sellevold 
E-post: augustenmail@gmail.com
Tlf  468 25 325

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

BLI MED I 
RØD UNGDOM

Rødungdom.no

Kommunebudsjettet – Rødt vil:
Rødt sitt budsjettforslag er ikke klart enda, men 
noen hovedpunkter vil være:

Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. 
• Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke 

enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikar-
midler samten pott til fordeling etter rådmannens 
vurdering av hvor presset er størst.

• Fattigdomstiltak, som handler om å holde barn-
etrygden utenfor sosialhjelpsberegningene

• flere kommunale utleieboliger
• Boligprosjekter etter gamle husbankregler som 

kan gjøre det mulig for ungdom uten velstående 
foreldre, enslige forsørgere osv å komme inn på 
boligmarkedet.

For tiden bygges endelig flere gang og sykkelveier. 
Det er en god start, men gir ikke grunnlag for å slå 
seg til ro. 

På spørsmål til budsjettet svarer rådmannen at 
det ligger midler til å prosjektere gang- og syk-
kelvei mellom omsorgsboligene på Fjellstrand og 
Alvern og deretter Kirkeveien i langtidsplanen. 
Imidlertid vil det mangle penger dersom det kom-
mer innsigelser til forslagene. (Noe det alltid gjør) 
Fjellstrand-Spro ligger ikke inne. Mange andre 
fylkeskommunale- og kommunale veier og kryss 
mangler det også planer for.  

Når kommunen har prosjektert kan vi få bygging 
inn på Fylkets prioriteringsliste. Det kan ta tid fra et 
prosjekt kommer inn på lista til det faktisk bevilges 
penger. Jeg mener å huske at Fjordvangen–Torvet 
som bygges nå har ligget i ca 10 år. 

De satsingene som nå gjøres kommer etter kraftig 
press fra beboere. Det er all grunn til å stille krav der 
vi har trafikkfarlige veier. 

Nesodden kommune har kr 56617 pr. innbygger til 
å drifte velferdssystemene for i 2019. Det høres 
flott ut når kommunebudsjettet øker med 3,8%. 
Men sammenlikner vi med utgifts økningene, 
snakker vi om reell nedgang. 

Befolknings økningen på 1,5% (300 mennesker) 
betyr mer enn 1,5% i utgiftsøking. Utgiftene som 
følge av lønns og prisstigning er anslått til 2,8% 
Totalt øker utgiftene med godt over 4% pr. innbyg
ger. Dette er en del av en snart 30 år lang trend 
hvor kommunene får overført oppgaver fra staten 
samtidig som den økonomiske kompensasjonen 
uteblir, jfr. f.eks. samhandlingsreformen. Stadig 
mer brukes på privat forbruk og av staten, mens 
velferdsoppgavene får mindre av kaka. 

Hjemmebaserte tjenester som eksempel
Her inneholder budsjettet følgende utviklingstall:
                          
 2017 2018  2019
Brukere 339 394 445
Ansatte 70 72 72
pr. ansatt 4,8 5,5 6,2

Hjemmetjenestene er godt drevene avdelinger med 
dedikerte ansatte. Det er allikevel grenser for hvor 
fort de ansatte kan løpe.  

Spareiver – til fant? 
Dette budsjettet følger opp den ekstreme spare
linjen som har vært ført noen år med et overskudd 
på 31 millioner i 2019. Det er alltid fint med penger 
på bok, men til hvilke menneskelige og økonomiske 
kostnader? 

Eksempelvis har antallet spesialpedagoger i 
skolene blitt redusert dramatisk. Nå får 4,1 % av 
elevene på Nesodden spesialundervisning mot 7,1 % 
i sammenlignbare kommuner. Hvor store kostnader 
vil det påføres menneskelig og økonomisk for hver 
ekstra skoletaper som produseres? Er det lønnsomt 
på noe vis å spare en million eller tre her? 

Helse
Rådmannen har lagt inn flere alternative mulig
heter i budsjettet enn før. Unntaket er Helse og 
omsorgsområdet hvor få alternativer presenteres. 

På sykehjemmet blir ikke muligheten for å 

Kommunebudsjettet: 
Velferden svekkes

videreføre kantinedriften vurdert. Spørsmålet er 
ikke presentert i budsjettet eller for offentlig debatt. 
Trivsel og livskvalitet på sykehjemmet er etter Rødt 
sitt syn en viktig politisk sak.

Et annet eksempel kan være tvangsbruk på 
sykehjem. I hele Norge er spørsmålet om tvangsbruk 
og bemanning diskutert. Knappe personalressurser 
kan medføre unødig tvang. Hvordan ligger det an på 
Nesodden? 

Andre eksempler:
• Manglende vikarbudsjett spesielt i barnehagene
• Lite spesialpedagogikk og generelt pressede 

arbeidsforhold i både barnehager og skoler
• Vedlikehold av både kommunale bygg og veier
• Nedprioritering av gang- og sykkelveier igjen 

(Fjellstrand-Spro er ute av budsjettet) 
• Veilys og snømåking 

Inntekter
Helt grunnleggende for å kunne drifte felles
oppgavene våre er inntekter. Nå har kommunen få 
muligheter ut over skattepenger tildelt fra staten og 
gebyrer. Gebyrer er flat skatt. Vi mener derfor at det 
er viktig å ta til orde for økte og reelle overføringer 
fra staten og et statlig skattesystem som reverserer 
de voldsomme skattekuttene for de rike.

Still krav
Budsjettet ligger her: https://pub.framsikt.net/2019/
nesodden/bm2019hp201922/#/ 

Still krav.  Velferdstilbud skal bevares og utvikles, 
ikke bygges ned. 

Bremser arbeidet  
med gang- og sykkel-
vei opp igjen?

Gang- og sykkelveier: Krysset ved videregående er blant de trafikk-
farlige som det ikke finnes planer for.

Fra kortsiktig budsjettstyring til faglig ledelse 
av kommunen. Kortsiktig økonomistyring kan 
ødelegge viktige velferdstilbud med kutt som gjør 
de uvirksomme eller uforsvarlige. I bunnen for all 
planlegging og budsjettering må det ligge faglighet 
vurderinger av hva som gir gode tjenester. Økono
mien gir begrensinger, men må sees i sammenheng 
med de faglige vurderingene og være langsiktige. 
(Hva «tjener» kommunen på å kutte et spesialpeda
gogisk tiltak for barn må vurderes langsiktig. Øker 
det kommunens utgifter om 5 år?) 

Tiltak for å øke kommunens inntekter
• Krav til staten om fullfinansiering av reformer og at 

kommunene får beholde mere av skatteinntektene.
• 7 promille skatt på næringseiendom
• En del innsparingsforslag
Ferdig forslag legges ut på våre hjemmesider.Hjemmetjenestene regner med 51 flere brukere i 2019 men får ingen 

nye stillinger.
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Sosial 
boligbygging 
Historisk i Norge betyr sosial boligbygging:
• Tilnærmet gratis tomter
• Samarbeid mellom boligbyggelag og kommune 

uten fordyrende «eiendomsutviklere»
• Billige politisk styrte husbanklån
• Momsfritak

Prisregulering som sikrer kjøper nr 2, 3 osv 
like billig bolig er nødvendig.  Rødt ønsker å 
gjenreise den sosiale boligbyggingen.

Boligprisene hindrer mange i å skaffe seg egen 
bolig og er det viktigste bidraget til voksende 
fattigdom. Rødt ønsker sosial boligbygging til langt 
billigere pris enn «markedspris». Gjerne ned mot 
det det koster å bygge boligene. «Markedspris» 
i vårt område ligger to til tre ganger høyere enn 
byggekostnadene. 

Det viktigste enkelttiltaket for å bygge billig er 
å skaffe til veie tilnærmet gratis tomter. (Slik det 
ble gjort for boligbyggelag på 50-, 60- og 70-tallet.) 
Kommunen kan enten stille egne tomter til 
disposisjon eller stille krav ved større utbygginger 
slik Rødt regelmessig foreslår:

«30% av boligene reguleres til borettslag med 
kommunal tildelingsrett. Tomtekostnader tillegges 
ikke disse boligene. Kommunen søker dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven for dette formålet.»

Dernest kan all verdens «eiendomsutviklere» 
som suger ut profitt holdes utenfor. 

Husbanken er blitt vingeklippet av EØS-avtalen 
som forutsetter «fri konkurranse» på banktjenester, 
men gunstige husbanklån er fremdeles mulig på en 
del vilkår.

Kommunen kan gjøre mye. Så må kampen også 
føres i forhold til statlig politikk.  

I 2009 hugget Ketil Johansen deler av skogen 
nærmest Tangen. Den ble ikke «forynget» 
slik loven krever men liggende. Nå er det 

mye krattskog og området er lite tilgjengelig. Det 
bruker Filago som argument for at det ikke er viktig 
friluftsområde og kan omreguleres til boligbygging. 

Rødt tok i februar opp krav om at kommunen 
som tilsynsmyndighet skulle gi Ketil Johansen 
pålegg etter loven: «Dersom skogeigaren ikkje rettar 
seg etter dette, avgjer kommunen om skogeigaren 
skal påleggjast å setje i verk tiltak for å sikre at 
arealet blir forynga. Tiltaket må setjast i verk 
innan ein frist som maksimalt kan vere på 2 år. Blir 

Til neste behandling av kommune planen 
foreligger søknad fra Filago om omregulering 
av store deler av Vestre Skoklefall gård 

til boligbygging. På alle deres tegninger står det 
varianter av «grønn». Men noen slik beteg nelse 
finnes ikke i Plan og bygningsloven. Enten er 
det frilufts område eller så er det område for 
boligbygging. Etter en eventuelt omregulering 
er det opp til eier å komme med byggeplan. I 
grunnboka står Ketil Johansen som eier av det meste 
og hva han bygger kan besiktiges mange steder 
på Nesodden. Som det framgår av tegningen så 
ligger boligområdene de ønsker seg i Nesoddmarka 
nærmest Tangen og Hellvik. 

Denne søknaden står i sterk kontrast til 
kravet fra miljøorganisasjonene på Nes odden: De 
ønsker en bredest mulig grøntkorridor mellom 
Skoklefalltjern og Nesoddmarka og skiløype og 
turvei her.

Ketil Johansen har tette bånd til Miljøpartiet de 
Grønne. Det blir spennende å se om de fortsatt vil 
støtte boligbygging i Nesoddmarka. 

Ketil Johansen kjøpte Vestre Skoklefall gård 
på over 400 mål for 5 millioner som land
brukseiendom. Gården omfatter den delen 
av Nesoddmarka som ligger nærmest Tangen 
sentrum. Han har fått Filago til å gå i front for 
«miljølandsby» som i praksis er omregulering 

Skogforynging  
– Vestre Skoklefall gård

ikkje tiltaka utførte innan fristen, skal kommunen 
sørgje for at tiltaka blir utførte for skogeigaren si 
rekning.» Ordfører Wickholm ønsket ikke slikt 
vedtak så foreløpig står det bare «følge opp saken». 
Han har brukt 7 måneder på å få kontakt med 
landbrukskontoret i Ås som følger opp slikt for 
Nesodden kommune og har meldt tilbake at de 
ikke prioriterer saken. Nå er det kommunestyret 
som prioriterer og det skal bli interessant om det 
blir flertall for å iverksette tiltak. Det ligger til 
behandling som interpellasjon 21. november. Vi 
frykter at et flertall allerede ser for seg boliger her 
og velger å la skogen få forfalle.

til boligbygging. (Det er ikke mulig å regulere til 
«miljølandsby»). Hvis han får omregulert alle 
sine 400 mål fra såkalt LNF (Landbruk, Natur 
og Friluftsliv) til utbyggingsområde vil verdien 
stige til flere hundre millioner.  Ketil Johansen 
vil kunne rykke opp i milliardærklassen.

Boligbygging i marka?

I reklamen for omregulering av Vestre Skoklefall vises åpne områder og god tilgang til marka. Praksis fra eier er i dag slik for de som vil inn i 
marka via gårdsveien. Mange naboer har opplevd stor forskjell på reklamen og det ferdige resultatet der Ketil Johansen har bygget. Reguler til næringsformål

I kommuneplanen skrytes det av mere nærings-
arealer. Sannheten er at det aller meste er såkalte 
«kombinerte formål» eller «vekstområder». Når ut-
byggere skal utvikle slike områder blir det nesten alltid 
bare boliger, rett og slett fordi det gir best fortjeneste. 
Når kommunenes mest attraktive næringstomt – 
trekanttomten ved siden av Tangen senter – skal 
bygges ut blir det som kjent butikker i første etasje og 
resten boliger. Ikke noe jobbhotell eller andre typer 
næring i etasjene over. 

Rødt ønsker langt mer regulering utelukkende til 
næring. Skal flere kunne jobbe her så må kommunen 
bruke styringsretten.

Kommunale utleieboliger
Kommunen har alt for få utleieboliger. Som straks tiltak 
bør det skaffes små familieboliger i alle skole kretser 
for å løse akutte behov ved skilsmisser osv. Dernest 
trenger vi flere større utleieenheter a la Kløverveien.
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På hjemmesidene står det:
Håkonsletta bofellesskap er et botilbud for men-

nesker med psykiske vansker i kombinasjon med 
langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette, slik at beboer gis 
mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr 
aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den 
enkelte beboer.

Fra pårørende til beboer på Håkonsletta har Rødt 
mottatt en bekymringsmelding. 

Bakgrunnen er det som oppleves som util-
fredsstillende forhold for beboerne, bl.a.: 

Dårlig kvalitet på boligene som følge av manglende 
vedlikehold, sopp, vannskader osv. For en beboer skal 
visstnok badet vært avstengt og døra skrudd igjen i 7 
måneder.

Utbyggernes våte 
drøm: Sweco sin 
Fjordby
Bildet her er hentet fra Sweco sin skisse – Oslo 
sentrum sør. Nesodden samt fire kunstige øyer 
i Oslofjorden skal være hovedelementet for å få 
plass til 350 000 nye boliger i 2070.    

–Vi planlegger og former fremtidens byer 
og samfunn, skriver Sweco  om seg 
selv. Det dreier seg om et internasjonalt 

rådgivende ingeniørselskap med 14.500 ansatte.  
Sweco er på en måte utbyggernes tenketank som 
utvikler eiendomsspekulantenes våte drømmer.  
Drømmer basert på profitthunger.  

 De store fortjenestene i eiendomsspekulasjon 
ligger i sentralisering og pressområder. Kunsten er 
å bygge billige boliger som kan selges dyrt.  Utbyg-
gere i Oslo klager over at det er ulønnsomt å bygge i 
Groruddalen. De vil ha flere tomter på Oslo Vest, lavere 
kostnader til universell utforming og andre traurige 
krav som lys og luft rundt boligene.  Boligprisene ligger 
nå på 2–300 % av hva det koster å bygge.  

Nesodden er på samme vis attraktivt fordi vår 
vakre natur og nærhet til byen lokker kjøpesterke 
boligsøkere.  Boligmarkedet er styrt av kapital som 
holder boligbyggingen nede. Ikke flere boliger, heller 
færre, og i attraktive områder, for da blir fortjenesten 
aller størst. Nesodden gir større fortjeneste enn Ski 
og Ås, som er de tettstedene som skal utbygges, ifølge 
fylkets planer. Utbyggerne ønsker at vi gir bort vår 
idyll – ved nettopp å ødelegge idyllen.    

 Framtiden kommer ikke til å bli slik Sweco 
drømmer om. Men at store utbyggere har slike 
perspektiver er et viktig bakteppe for diskusjonen 
om vår kommuneplan. 

Kampen om 
Nesoddens sjel

Kommuneplanen har vakt sterke reaksjoner og mye 
engasjement. 250 høringssvar på noe som for de fleste 
er svært abstrakt setter Nesodden i en særklasse. Få 

kommuner har så aktive innbyggere. Det er en kjemperessurs. 
Så ligger det i forslaget til kommuneplanen et dramatisk 
frislipp som vil endre Nesodden til tettbebygget soveby og 
ødelegge mye av det de fleste av oss oppfatter som «det gode 
liv».

Rødt skal ikke styre hva som er viktigst, det skal 
innbyggerne, men så langt ser vi disse kravene til endringer i 
kommuneplanen som mest sentrale:

• Drastisk reduksjon i utbyggingstakten med klare grenser for 
årlig bygging.

• Sosial boligbygging prioriteres. (Boliger betydelig under 
«markedspris»)

• Infrastruktur på plass først 
• Helhetlig miljøtenking i bånn for planlegging
• Faste sikre markagrenser gjennom å gjøre markaloven 

gjeldende for Nesodden.
• Ta vare på de grønne lungene.
• Ikke bygging på landbruksjord
• Tangenbyen skal bestå, ikke være «transformasjonsområde»
• Næring førsteprioritet i utbyggingsområder

Krav vi tror har stort flertall i befolkningen. Allikevel er det 
stor sannsynlighet for at de stemmes ned i kommunestyret.

Sterke pengeinteresser
Utbyggere som kan se for seg milliardfortjenester er ingen 
ubetydelig motstander. I Nesodden har vi dessverre et 
politisk flertall som ukritisk tilrettelegger isteden for å styre. 
Gjennomført er det Høyre, AP og Frp som gir grønt lys for alt 
de tror kan gå gjennom uten inngrep fra Fylkesmannen.  

Makta rår
Så langt er det signalisert at en grønn lunge, «Vanntårnåsen», 
skal spares. Det kan komme et par slike saker til for å 
dempe motstanden. Vi frykter at hovedløpet – en voldsom 
boligbygging av boliger til velstående – på bekostning av 
næring, sosial boligbygging og miljøet vil stå fast. Bare et 
voldsomt press fra innbyggerne kan endre det. Utfordringen 
går til beboeraksjoner, vel, miljøorganisasjoner, Fagforeninger 
m.m.

Valget i 2019
En endring til å få kommunen som medspiller i utbyggings
spørsmål får vi ikke uten at Høyre, AP og Frp mister flertallet 
i kommunestyret. Det kan skje ved valget i 2019. 
Mer om kommuneplanen: Se https://roedt.blogspot.com/2018/10/kampen-om-
nesoddens-sjel.html

Forslag som 
ble stemt ned:
Før kommuneplanen ble lagt ut på 
høring behandlet kommunestyret 
forslag som partier ønsket inn
arbeidet. Forslagene under ble alle 
nedstemt og hvem som faktisk 
stemte mot vil kanskje forundre 
noe?

• All dyrkbar jord taes ut av 
langsiktige vekstgrenser og 
beholdes/sones til Landbruk. 

 For: SV og Rødt

MDG begrunnet motstanden med 
at det kunne forekomme behov 
for å omregulere ved f.eks. bygging 
av gang og sykkelveier. Det er en 
særdeles dårlig unnskyldning for 
å omregulere områder på f.eks 
Skoklefall fra LNF til utbygging. 

• Nesoddmarka vernes i henhold 
til markaloven. 

 For:  SV, Rødt, MDG og KrF

• Ubebygde områder i Bergerskog 
(Øst for riksveien) sones til 
LNF. For: Rødt

• Vekstgrenser Fagerstrand: Det 
lages rekkefølgebestemmelser 
som sikrer at all nødvendig 
infrastruktur er på plass 
før byggetillatelse gies. 
(Veiløsninger, Gang- og 
sykkelveier, skole- og 
barnehagekapasitet, vann- og 
kloakkdimensjonering osv. ) 
Næringsutvikling prioriteres. 

 For: Rødt, KrF

• Området bak Vanntårnet tas ut 
og bevares som i dag. 

 For: SV, Rødt og MDG

• Alle ubebygde områder rundt 
Skoklefalltjern sones til LNF 
hensynsone marka og det lages 
så bred sammenhengende 
hensynssone marka mot sør 
som mulig. For: SV og Rødt

Spørsmål om Håkonsletta og rusomsorg
Beboere som har utviklet heroinavhengighet mens 

de har vært bosatt her. 
Når pårørende ikke får svar, tar vi opp tråden og 

stiller følgende spørsmål til ordfører:

• Er boligene på Håkonsletta i en forfatning som gjør 
at de kan godkjennes som utleieobjekt. Hva blir gjort 
for å utbedre mangler?

• Følger kommunen kriteriene for et sterkhus?
• Hvem er ansvarlig for LAR (Legemiddelassistert re-

habilitering) i kom munen?Hvor mange er tilknyttet 
LAR på Nesodden? Hvor lang tid tar det fra man 
søker til man kan forvente svar?

• Finnes det, i tillegg til LAR, noe behandlingstilbud 
for rusmisbrukere på Nesodden?

• Hvilken oppfølging av ruskonsulent får beboerne på 
Håkonsletta?
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Den totale tausheten – på helsa løs?

I vår skrev Nesoddposten om noen svært alvor
lige hendelser ved en institusjon (se ramme). 
Rødt Nytt bragte videre disse og Rødt prøvde 

å få opp til debatt de store utfordringene som kom
munen står ovenfor på helseområdet. 

I kommunen møtte vi total taushet. 
Administrasjonen ville ikke kommentere noe.
Helse- og omsorgsutvalget ville ikke behandle 

sakene. «Enkeltsaker du her tar opp er det gitt klar 
tilbakemelding om at vi ikke skal behandle» uttalte 
Høyrepolitiker Beate Fahre. daværende leder for 
Helse- og omsorgsutvalget. Det er stor forskjell på 
enkeltsaker og personvern. Når enkeltsaker ikke 
kan behandles får politikere og innbyggere ikke vite 
noe som helst om hva som egentlig foregår ut over 
runde formuleringer.

Kommunestyret vedtok i april mot 9 stemmer at 
de ikke ville ha noen redegjørelse på bakgrunn av 
følgende spørsmål som ble reist i en interpellasjon:

Har alle institusjonene i kommunen døgnkontinu-
erlig personell med nødvendig spesialkompetanse til 
jobbene de skal utføre?

Har alle ansatte fått tilstrekkelig opplæring og 
trening i kommunens prosedyrer, institusjonens ruti-
ner, arbeidsfordeling og utstyr? 

Nesoddposten avslørte i april alvorlige tilfeller 
av omsorgssvikt. 

Fire dager med beinbrudd uten lege behandling
Et multihandicappet barn på en av kommunens 
institusjoner pådro seg beinbrudd under stell 
der. Barnet ble liggende i fire dager uten at 
institusjonen sendte barnet til legeundersøkelse. 
Først på rutinekontroll på sykehus om helt andre 
medisinske utfordringer ble bruddet påvist og 
behandling påbegynt. Se: http://www.nesodd
posten.no/bleliggendemedbenbruddifire
dager/#more16907

Vekttap fra 27 til under 20 kilo
Et multihandicappet barn i voksealderen kunne 
ikke spise selv, men fikk sondemating. Etter at 
barnet fikk ny diett mistet barnet over 25 % av 

Har alle ansatte til enhver tid fått tilstrekkelig 
informasjon om de brukerne de skal arbeide med? 

Ved avvik skyldes det at de økonomiske ram-
mene ikke er tilstrekkelige? 

Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at kom-
munens førsteprioritet alltid er å levere forsvarlig 
helsehjelp ut fra det enkelte menneskes behov, og 
hvordan kan tildelingsteam og institusjoner sikre 
at dette målet prioriteres foran økonomiske ram-
mer? 

Etter Fylkesmannens kritikk, hvilke tiltak er 
iverksatt for å sikre forsvarlig informasjonsflyt og 
journalføring? 

Til slutt ble disse sakene brakt inn for kom-
munens kontrollutvalget av bl.a. pårørende. Et 
flertall ba administrasjonen om en redegjørelse. 
Her er svaret:

Endringsarbeid etter tilbakemeldinger fra Fylkes-
mannen:
• Ukentlig møte mellom virksomhetsledere og 

Til delingsteam hvor tjenestetilbudet vurderes. 
Kommunalsjef deltar ved behov. 

• Ved særlig behov for kompetanse vurderes å 
benytte andre virksomheters ansatte eller kjøp 

av ekstern bistand (rammeavtale eller direktean-
skaffelse i.h.t. regler for dette). 

• Kvalitetsutvalg- møter hver sjette uke, med fast 
møteplan (se egen foil).

• Kvalitetsuke med fokus på rolleavklaring, opp-
læring og lik praksis.

• Journalføring- registrering av helsehjelp kun i elek-
tronisk pasientjournal (Cosdoc).

 Fast månedlig møte mellom Tildelingsteam og 
avdelingsledere hvor det vurderes tjenestetilbudet 
og brukerbehov.

• Fokusområde i 2018 er pårørendesamarbeid.

Tåketale
Svaret er fullt av møter og vurderinger. men 
spørsmålene er ikke besvart. Hva har skjedd med 
opplæring og kompetanse? Er økonomiske ram
mene årsak til vanskene? 

Taushetsplikten er til for å beskytte enkeltmen-
neskers private forhold. Taushetsplikten skal ikke 
(mis)brukes til å hindre innsyn i kommunale anlig-
gende og på den måten hindre debatt om «skjulte» 
utfordringer.

vekten sin på 9 måneder og veide på det minste bare 
20 kg. Da var barnet ti år gammelt. Etter at dietten 
igjen ble endret, økte vekten igjen med 2 kg, men to 
måneder senere døde barnet. Se: http://www.nes
oddposten.no/barnblesterktsvekketavvekttap/

Uforsvarlig helstilbud
I en annen sak har Fylkesmannen konkludert med 
at kommunen ikke hadde levert forsvarlige tjenester 
til et barn med store medisinske utfordringer. Saken 
handlet om manglende kvalifikasjoner og opplæring 
av de som skulle gi helsetjenester, og konklusjonen 
var at lovens minimumskrav ikke var oppfylt. Dette 
er en alvorlig konklusjon fordi det skal svært mye til 
for å si at et helsetilbud «ikke er forsvarlig». I praksis 
betyr det at liv og helse er truet.  Se http://www.
nesoddposten.no/nesoddenkommunefarrefsav
fylkesmannen/

Omsorgssvikt

Under bildet: Helse- og sosialadministrasjonen utmerker seg ikke med 
grundig informasjon om utfordringene på helse- og omsorgs området.

Kunnskap og debatt
På helse- og omsorgsområdet vil alltid de tilgjengelige 
budsjettmidlene sett en grense for kvaliteten på 
tjenestene som kan leveres. Men skal de vanskelige 
vurderingene som må gjøres i denne sammenhengen 
skje i lukkede forum? Har vi ikke alle krav på innsyn og 
informasjon om de vurderingene som foretas?

Dette er viktige spørsmål som Rødt ønsker en åpen 
debatt om. Noen eksempler:

• I hvilken grad begrenser de tildelte budsjettmidlene 
på de ulike tjenesteområdene det som må anses for 
å være et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne?

• Er spørsmålet om tvangsbruk i f.eks. sykehjemmet, 
en utfordring for kommunen?

• Kommunen er ikke juridisk forpliktet til å følge råd 
fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder oppføl-
ging av utskrevne pasienter. Skal normen allikevel 
være at de følges og avvik rapporteres politisk?

• Har kommunen en plan for hvordan de skal 
håndtere oppfølging av utskrevne pasienter hvor 
kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse for å 
ivareta disse?

I et system hvor det er de folkevalgte som har an-
svaret, er det svært viktig at administrasjonen gir 
informasjon og innsyn i slike og liknende spørsmål og 
utfordringer både til de folkevalgte og velgerne.   

illustrasjonsfoto: sara johannessen / ntb scanpix
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Varslingsutvalg til hva?
Varslingsutvalg har til oppgave 
å bidra til åpenhet og kunnskap 
om kritikkverdige forhold i 
offentlig forvaltning. Så langt 
har Varslingsutvalget for 
Nesodden kommune, med 
varaordfører Adland som 
leder og kommuneadvokaten 
som sekretær, bidratt til det 
stikk motsatte.

Rødt er kjent med varslinger 
om blant annet svakheter ved 
spesialpedagogiske tilbud 
og om  tvangsbruk. Ikke noe 
av innholdet i disse varslene 
er gjort kjent politisk og blitt 
gjenstand for debatt eller har 
ført til endringer. Tvert imot 
har flere varslere som er ansatt 
i kommunen, i ettertid fått 
personalsaker mot seg. Rødt 
finner dette urovekkende.

I sommer ble Nesodden Rødt/
Geir Christensen klaget inn 
for Varslingsutvalget fordi 

vi gjennom oppslag i forrige 
nummer av Rødt Nytt og en 
interpellasjon i kommunestyret 
viderebrakte et offentlig varsel 
fra Nesoddposten om alvorlige 
svikt i helsetjenester. (se ramme 
på forrige side). En varsling mot 
en varsling. Påstanden var brudd 
på kommunens etiske reglement.

Både Varslingsutvalget og 
ordfører grep saken begjærlig. 
Blant annet tok ordfører opp 
spørsmålet om straff for politikere 
til diskusjon i formannskapet.

For Rødt (og sikkert mange 
andre) reiste utfallet av denne 
varslinga viktige prinsipielle 
spørsmål knytta opp til en 
folkevalgtes ytringsfrihet.

Kommunens etiske 
retningslinjer gjelder både 
kommuneansatte og folkevalgte. 
Brudd på etiske regler er blant  
de kritikkverdige forhold 
utvalget skal bidra til å avdekke. 
Varslingsutvalget har imidlertid 
i denne saka flykta fra sitt ansvar. 
I et notat til rådmannen av 10. 
oktober i år konkluderer de med 
at det «… ikke ligger under 
utvalgets mandat og myndighet 
å behandle en varslingssak mot 
en folkevalgt»! Varslingsutvalget 
formulerer seg på en slik måte at 
en kan få inntrykk av at de etiske 
retningslinjene er brutt av Rødt, 
men at det dessverre ikke er noen 
straffereaksjoner. 

Straffereaksjoner ligger ikke 
under utvalgets mandat. Det gjør 
derimot åpenhet og kunnskap om 
politikeres eventuelle brudd på 
kommunens etiske retningslinjer 
og regelverk.  

Pga Varslingsutvalgets flukt 
fra eget ansvar får man ikke 
noen prinsipiell avklaring om 
de folkevalgtes ytringsfrihet. 
Varslingsutvalgets konklusjon er 
feig og bunner i høyst tvilsom jus. 

Ukulturen
I dette nummeret av Rødt Nytt forteller vi om en 
varsler som kort tid etter varsel blir beskyldt for å være 
udugelig i jobben og forsøkt sagt opp. Saken er ikke 
enestående. 

Dette er en kjent form for maktmisbruk i arbeids-
livet. Dårlige arbeidsgivere har store muligheter til 
å forfølge «uønskede» personer. Ingen er feilfrie, 
så i løpet av noen måneder går det alltid an å finne 
noe som kan blåses opp og brukes som vikarierende 
argument. 

Opplevelsen kan være livsødeleggende for den 
som blir utsatt. Det rammer i tillegg hele arbeids-
miljøet. Når kritikk og derav faglig debatt og utvikling 
blir stanset, skjer det noe negativt med hele arbeids-
miljøet. Mennesker er tenkende vesener. og når 
du ikke får bruke kreativiteten din blir arbeidet lite 
inspirerende. Frykt er lite produktivt. Det må også 
være et vanskelig sted å være leder. 

Sist Rødt snakket om fryktkultur og behovet for åpen-
het og diskusjon, gikk politisk og administrativ ledelse i 
forsvarsposisjon og sa at dette ikke var et problem. 

Å blånekte løser ingen problemer. Både for å gi 
trygghet til ansatte, og for å få nødvendig faglig ut-
vikling må maktmisbruk stoppes!

I oktober 2015 ble Rødt satt i kontakt med en 
varsler.

Han gav kunnskap om svikt i rutinene 
på en institusjon. Uten på noe punkt å bryte 
taushetsplikten snakket han om:

• Manglende opplæring og kunnskapskrav
• Et for ham skremmende menneskesyn blant ledere

Mannen hadde usedvanlig god medisinsk 
utdannelse fra utlandet som han slet med å få 
godkjent i Norge. Han hadde derfor arbeidet i en 
underordnet stilling på stedet i 9 år. Tre fire uker 
etter kontakten begynte en sterk personforfølgelse. 
Ansatte ble advart mot ham og bedt om å 
rapportere alt. 

«Alt jeg gjorde ble registrert og den minste 
feil ble sak. F.eks. stavet jeg navnet på en medisin, 
Bronkyl, feil. Det ble til Brynhil i en rapport 
etter nattevakt (ikke bestilling). Det var MEGET 
ALVORLIG. Gjennom 4 måneder ble jeg fotfulgt, 
noe som til slutt resulterte i sykemelding. Under 
sykemeldingen fikk jeg oppsigelse fra Nesodden 
kommune», forteller han 

På forhandlingsmøtet stilte kommuneadvokat, 
2 kommunale ledere og hovedtillitsvalgt Edel Hall. 
Kommunen påstod etter 9 års ansettelse, med mye 
positiv respons, at varsleren ikke utførte sitt arbeid 
tilfredsstillende. Alle fire støttet oppsigelsen. 

Jeg sa nei, og sa jeg så fram til rettsaken. Det 
var ikke hele sannheten. Jeg hadde ikke oppsparte 
midler og hadde veldig vanskelig for å klare et år 
uten inntekt. Selv om jeg hadde en svært god sak er 
aldri utfallet av arbeidsrettssaker 100% gitt. Ar-
beidsløshet og saksomkostninger på flere hundre 
tusen var en, om liten, risiko. Jeg risikerte også å 
tape retten til afp, forteller han.

Han aksepterte derfor et kompromiss. Å gå av 
med pensjon ved fylte 62 år. Kommunen gav ham 
full lønn i 7 måneder, men han skulle ikke møtte på 
jobb. 

Da avtalen ble undertegnet var avdelingsleder 
tydelig: «Du er ikke noen dårlig helsearbeider, men 
slik du uttaler deg, kan vi ikke ha deg her». 

Mannen, som vil arbeide, ble presset til å ta 
førtidspensjon. Kommunen brukte hundretusener 
på at han ikke skulle være på arbeidsplassen. De 
unngikk kritikk. 

En varsler blir jaget

Samhandlingsreformen:
Kommunalt helsevesen 
under press

 

Begrunnelsen for sam
handlingsreformen i 2012 
var å gjøre helsetilbudet 

mindre fragmentert gjennom 
bedre koordinering mellom de 
ulike tjenester og øke innsatsen 
på forebyggende helsearbeid. 

Kommunene fikk en rekke 
nye oppgaver, som f.eks akutt-
beredskap på døgnbasis (kad). 
Staten skulle finansiere, men 
gjorde det ikke. 

På Nesodden aleine manglet 
det ca. 20 mill. kroner til å finan-
siere de nye oppgavene. Fra 2012 
til 2015 ble antall årsverk i helse 
og omsorg økt med 40 årsverk 
som utgjør ca. 28 millioner årlig.  
Fra 2019 trer bestemmelsene om 
psykiatri inn med døgnbøter også 
der for pasienter kommunen ikke 
klarer å ta i mot på dagen. 

For en nærmere beskrivelse 
av utviklingen anbefaler vi rap-
porten «Bemanning, kompetanse 
og kvalitet» fra Norsk sykepleier-
forbund. (https://www.menon.
no/rapport-status-kommunale-
helse-omsorgstjenstene/) hvor 
det påvises at det ikke har vært 
noen ekstraordinær satsing fra 
statens side på kommunale helse- 
og omsorgstjenester!

Det er på denne bakgrun-
nen vi må forstå forslagene om å 
legge ned kantinen på Nesodd-
tunet, at kommunen ikke lenger 
har penger til at beboerne kan 
få mineralvann til måltider og at 

hjemmetjenestene neste år forventer 51 nye brukere, 
men ikke får noen flere ansatte.  Hele systemet er 
under hardt press. 

Helse- og omsorgssektoren er underbemannet 
og behovet vil bli dramatisk større når eldre bølgen 
kommer for fullt. Når finansiering fra staten uteblir 
vil Nesodden som andre kommuner rett og slett ikke 
ha penger til å bygge en helsetjeneste slik samhan-
dlingsreformen forutsetter. Løsningen er å tydelig-
gjøre finansieringsbehovet overfor staten og at 
kommunene står samlet om et slikt krav!

Kommunen arbeider nå med en rullering av 
helse- og omsorgsplanen som vil komme ut på høring 
i slutten av året. Administrasjonen har lagt som 
føring for planen at den ikke skal beskrive tiltak som 
er budsjettdrivende! Man ønsker altså ikke å beskrive 
hvilke tiltak og kostnader som er nødvendig for at 
befolkningen i kommunen skal få tilfredsstillende 
omsorgs- og helsetjenester og for at intensjonene i 
samhandlingsreformen skal kunne gjennomføres. 

Hvorfor skal dette holdes skjult? En helse- og 
omsorgsplan er til for befolkningen. Dersom faktiske 
behovet holdes skjult, er det ikke mulig å samles om 
nødvendige tiltak.

Feigt varslingsutvalg



8 | nesodden nr. 2 | november 2 | side 8

Døgnlegevakt på Nesodden gir best kvalitet 

Torsdag 15/52014 overleverte Velforbundet 
og aksjonsgruppen 6760 underskrifter på 
kravet om å få døgnlegevakten tilbake til 

Nesodden. Det tilsvarer mer enn halvparten av de 
med stemmerett på Nesodden. Samme kveld sørget 
to partier, Høyre og AP for at legevakten forble på 
Ski sammen med den nye akuttjenesten (KAD).

Vedtaket (som ble gjort med 16 mot 15 
stemmer) bygget på rådmannens innstilling. Av 
den gikk det fram at kostnadene for Legevakt og 
KAD(Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) var slik:

Ski: 2,8 millioner
Nesodden: 6,4 millioner
Rådmannen skrev: «I forhold til Nesoddens 

økonomiske utfordringer og de merkostnader 
en lokalisering til Nesodden vil medføre, er 
beløpet i størrelsesorden 3,5 millioner kroner noe 
Rådmannen vil advare sterkt mot.»

Nå foreligger regnskapene for legevakt og KAD 
på Ski som forteller en annen historie:

2016 budsjett: 2,8 millioner
2016 regnskap: 8,4 millioner
2017 regnskap: 8,6 millioner
2018 budsjett: 10,5 millioner
2019 budsjett 11,3 millioner

Om denne «budsjetteringsfeilen» ble gjort bevisst 
av vår egen administrasjon eller planleggerne på 
Ski, eller skyldes udyktighet, skal vi ikke spekulere 
i. Men konklusjonen blir uansett at vedtaket om 
samordningen på Ski blei fattet på et feilaktig 
økonomisk grunnlag.

Vi skulle forvente at Høyre og Arbeiderpartiet 
tok fatt i dette og tok opp saken til ny vurdering. 
Det ser vi ingen tegn til. Men kampen for å få hjem 
døgnlegevakten kan reises med stor kraft på nytt. 
Om ikke AP og Høyre tar til fornuft kan velgerne 
ta fra dem flertallet til høsten. Se grundigere gjen-
nomgang her: https://roedt.blogspot.com/2018/11/
kampen-om-fa-dgnlegevakt-tilbake-til.html

Rødt vokser fortsatt  men vi har plass til flere. 
 Ca 20 medlemmer har kommet til siden april. 
I løpet av november passerer Rødt 70 medlemmer. 
Siste tilskudd er Christian Lycke, sisteårs student 
på universitetet i Ås. 

Vi spør: hvorfor Rødt?  
– Jeg er bekymret over den 
politiske utviklingen, sier 
Christian. – Rødt represen
terer synspunkter som står i 
stil med mine egne. Selv om 
det er et lite parti og må være 
underdog, er det det som er 
fint. Rødt har integritet.

Vi trenger deg også. 
Du er noen tastetrykk unna:
 https://rødt.no/bli-medlem

En samlet vurdering av 
kvalitetskriterier viser 
at en lokal døgnlegevakt 

på Nesodden samlet sett gir det 
beste tilbudet for innbyggerne. 
Ser en på sykehjemspasientene 
vil dette være helt åpenbart 
dersom døgnlegevakten legges 
til Ne  s odd tunet i forbindelse 
med at det nå planlegges en 
oppgra dering av sykehjemmet.

Akuttberedskapen er 
tradisjonelt kjernen i lege vakt-
tjenesten. Gjennom Para medic 
er denne beredskapen allerede 

Kommunal boikott 
av israelske varer?
Spørsmål til ordfører:
I sitt møte 26 mars 2015 fattet Nesodden kommune-
styre følgende vedtak:

Nesodden kommune vil følge retningslinjene for 
etisk handel og FNs vedtak ved å  Ikke kjøpe varer fra 
okkuperte områder i Israel/Gaza så lenge okkupas-
jonen fortsetter. 

Vi anbefaler også andre aktører på Nesodden det 
samme.  

Fairtrade-komiteen bes arbeide for at israelske varer 
som produseres på okkuperte områder på Vestbred-
den ikke tilbys på Nesodden. 

Protestere mot all våpenhandel med Israel, så lenge 
okkupasjonen fortsetter. 

Nesodden kommune må slutte seg til kravet om at 
det palestinske folk skal behandles i samsvar med FNs 
menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, 
FNs mange resolusjoner, Folkeretten og Geneve-
konvensjonene. 

Kan ordfører redegjøre for på hvilke måter 
kommunen / Fairtrade-komiteen har fulgt opp 
vedtaket?

Kjellaug Myhre | gruppeleder for rødt

Døgnlegevakta til Ski 
– et vedtak bygd på en 
«kostnadsbløff»

100 medlemmer
før valget?

styrket på Nesodden og denne 
tjenesten vil ikke forsvinne der-
som Nesodden får gjenopprettet 
lokal døgnlegevakt. 

Nærhet til primærhelse tjene-
sten vil selvsagt bli best ivaretatt 
ved en lokal døgnlegevakt. 

Tilpasning til lokale behov: 
Ved en lokal løsning kan kom-
munen på egen hand bestemme 
samspillet og organiseringen 
med bl.a. primærhelsetjenesten 
og tilpasse tjenesten til lokal 
behov. Follo lokalmedisinske 
senter må forholde seg til seks 

kommuners primærhelsetjen-
ester og til kom muner som har 
helt ulike behov. Endringer 
eller tilpasninger av legevakt-
tjenesten til Nesoddens behov 
krever at minst halvparten av 
de andre kommunene er enige i 
dette. 

For reiseavstand er en lokal 
legevakt det beste alternativet. 
I juli i år hadde for eksempel Ski 
kommune med sine ca 30 000 
inn byggere 1101 konsultasjoner 
til legevakta, mens Nesodden 
med sin ca. 20 000 innbyggere 

hadde 528 konsultasjoner. En 
forskjell som selvsagt skyldes 
reiseavstanden.

Når det gjelder legedekning/
kompetanse vil dette selvsagt 
by på de samme utfordringene 
som Follo lokalmedisinske 
senter har. Men at det skulle by 
på problemer å skaffe nødven-
dige kompetansen til en kom-
mune som ligger så sentralt som 
Nesodden i Østlandsområdet, 
virker lite sannsynlig. Dette vil 
kun avhenge av hvilke lønns- og 
arbeidsvilkår som tilbys.

Odd Edvardsen


