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Olga Papalexiou er utdannet innen dans og scenekunst og 
har jobbet som danser, koreograf, regissør og pedagog i Norge 
og Hellas. På Nesodden har hun vært medarrangør og kurs
holder for Allkunstnerisk Sommerskole på Nesodden, hatt kurs 
i bevegelse for voksne og stått som produsent for konserter og 
andre arrangementer. Hun har i tillegg master i russiske studier 
fra UIO og har arbeidet som koordinator i flyktningemottak 
på Lesvos. Hun er opptatt av spørsmål om maktfordeling og 
maktmisbruk og hvordan bygge solidariske samfunn.

En sosial bærekraftig boligpolitikk
•	 Flere	kommunale	utleieboliger.
•	 Tiltak	for	å	redusere	barnefattigdom.
•	 	En	skole	som	ser	deg	når	du	trenger	spesiell	opp	følg

ing,	og	som	har	de	nødvendige		ressursene	som	kreves.
•	 Et	NAV	hvor	du	kan	møte	beslutningstakerne	lokalt,	

og	som	ivaretar	deg	i	vanskelige	livssituasjoner.	
•	 En	helse	og	omsorgssektor	som	evner	å	se	helheten,	

og	møte	deg	ut	fra	dine	behov.	
•	 Døgnlegevakt	på	Nesodden.
•	 Ivaretakelse	 av	 de	 ansattes	 arbeidsmiljø	 og	 rettig

heter,	ved	alle	kommunale	virksomheter.

En grønn kommune
•	 	Lovfestet	vern	av	Nesoddmarka.
•	 Nei	 til	 omdisponering	 av	 matjord	 til	 bolig	 og	 næ

rings		formål.
•	 En	boligvekst	som	respekterer	Nesoddens	kultur	land

skap	og	egenart.	Rekkefølgebestemmelser	må	være	på	
plass	 før	utbygging	kan	skje,	dette	er	nød	vendig	 for	å	
sikre	en	velfungerende	infrastruktur	som	skole,	barne
hageplasser,	gang	og	sykkelveier,	vann	og	kloakk.

Kommunevalget 2019:

Viktige saker i kampen mot forskjells-
norge:

Jeg	 kom	 til	 Nesodden	 i	 1992.	 I	 en	 tid	 da	 boligprisene	
var	på	et	nivå	som	gjorde	at	et	ungt	kunstnerpar	med	
småbarn	 hadde	 mulighet	 til	 å	 skaffe	 seg	 bolig	 og	 eta
blere	seg.	Jeg	ble	veldig	glad	i	Nesodden	fordi	det	var	
et	sted	med	mange	forskjellige	mennesker	fra	alle	sam
funnslag	og	yrker	som	trivdes	i	halvøyas	naturskjønne	
landskap	og	nærheten	til	hovedstaden.

Følelse av fellesskap
Nesoddens	unike	geografiske	plassering	ga	en	spesiell	
følelse	av	tilhørighet	og	felleskap	som	man	ikke	møter	
mange	 andre	 plasser.	 Dette	 gjorde	 at	 jeg	 som	 mange	
nesoddinger,	full	av	dugnadsånd	og	pågangsmot,	bidro	
med	 mine	 ressurser	 til	 felles	 kulturprosjekter	 og	 ar
rangementer	opp	igjennom	årene.	

Feil utvikling 
På	 Nesodden	 har	 jeg	 sett	 hvordan	 tjenester	 og	 etater	
har	gradvis	blitt	flyttet	vekk	fra	kommunen	vår,	hvor
dan	grønt	områder	fortrenges	av	en	til	 tider	aggressiv	
utbygging	og	hvordan	boligprisene	har	blitt	så	høye	at	
de	bare	tillater	folk	i	høytlønte	stillinger	å	etablere	seg	
i	vår	kommune.	

De	økonomiske	ulikhetene	har	økt	på	Nesodden	og	
de	som	befinner	seg	på	nederste	delen	av	skalaen	merker	
at	de	ikke	alltid	får	den	hjelpen	de	trenger	fra	kommunen,	
som	 for	 eksempel	 rimelige	 kommunale	 utleieboliger,	
startlån	for	å	skaffe	seg	bolig,	eller	god	nok	oppfølging	

1 PAPALEXIOU,  OLGA  1966 BERGER
2 SEESER-HOFF,  HELGE RAGNVALD 1971 MYKLERUD
3 CHRISTENSEN, GEIR 1952 BERGER 
4 ANDRESEN,  HEIDI ANNE 1969 TANGEN
5 KARANTONIS, EFTHIMIOS 1973 BJØRNEMYR
6 MARKOVSKA, YASMINKA 1980 JAER
7 SANDTORV CATHRINE 1970 TANGEN
8 RYEL HANNE PERNILLE 1966 BJØRNEMYR
9 EDVARDSEN ODD BJØRNAR 1948 BERGER
10 KVAM SIW ARNESDATTER 1966 TANGEN
11 FORD KOLTVEIT JO ALFRED OZIAS 2001 FJELLSTRAND
12 STENSRUD RØNNAUG 1957 BERGER

25 HENNUM TUVA K. D. OWREN 1984 BERGER
26 LARSEN ELLEN 1953 TANGEN
27 KVILHAUG THOMAS 1973 TANGEN
28 ØVERÅS ASBJØRN 1951 TANGEN
29 SØBERG NIKLAS JACOB 1978 TANGEN
30 BELBOE GRETE MARIE 1965 MYKLERUD
31 RØBEKK SYNNE 1970 TANGEN
32 BORCH LILLIAN 1943 TANGEN
33 MUNCH ESPEN E. A.  1959 FJELLSTRAND
34 HJORTEN BERIT 1951 MYKLERUD
35 SVANSTRØM BJØRG 1950 BJØRNEMYR
36 SUND ANNE LINE 1961 TANGEN

Fire av de øverste på Rødt sin liste: Geir Christensen, Cathrine Sand
torv, Olga Papalexiou og Helge Ragnvald SeeserHoff.

13 STEINVIK  SIRI HARR 1969 TANGEN
14 SCAVENIUS JANNE 1975 TANGEN
15 ØKLAND ALEXIOS 1999 BERGER
16 SIMENSEN ALF ERIK  1943 FJELLSTRAND
17 KIHLE ESPEN 1972 BERGER
18 ESPEDAL SIGMUND 1972 TANGEN
19 LYCKE CHRISTIAN 1988 TANGEN
20 MULHOLLAND HEDDA 1972 MYKLERUD
21 SKUMSRUD ANDERSEN BODIL 1956 BERGER
22 ALEKSANDERSON BOLEK ADAM 1982 BJØRNEMYR
23 DAHLEN EMILIE 1982 BERGER
24 JØRSTAD GRY 1964 BERGER

valglisten nesodden rødt

etter	 helseproblemer.	 Resultatet	 blir	 at	 Nesodden	 mis
ter	nettopp	det	som	har	vært	kommunens	særpreg:	det	
menneskelige	mangfoldet	og	sin	grønne	karakter.	

Jeg	mener	kommunen	bør	bestrebe	seg	for	å	bevare	
dette	mangfoldet	og	 legge	til	rette	 for	at	 ideer	og	pro
sjekter	får	mulighet	til	å	utvikles	og	skape	en	vibrerende	
næringssektor	på	halvøya.	Nesodden	med	sitt	særpreg	
har	potensiale	for	å	bli	et	sentrum	og	ikke	bare	en	soven
de	forstad	for	hovedstaden.

Jeg	har	bodd	såpass	lenge	på	Nesodden	at	jeg	husker	
det	 hesteskoformede	 torget	 på	 Tangen	 sentrum	 før	 det	
ble	et	shoppingsenter	av	typen	microOslo	City.	Nesod
dens	 særpreg	 forsvinner	 i	 takt	 med	 penge	interessenes	
kolonisering	av	flere	og	flere	områder	i	vårt	lille	samfunn.

Jeg	 ønsker	 i	 stedet	 at	 kommunen	 skal	 legge	 til	 ret
te	 for	 kreative	 grunderprosjekter	 som	 gagner	 nesodd
befolk		ningen	 og	 i	 tillegg	 oppfordre	 og	 støtte	 sosialt	
entre	pre		nør	skap,	som	kan	gi	flere	gevinster	for	det	lokale	
samfunnet.	Slike	initiativ	trenger	andre	rammer	enn	de	
rene	kommersielle	prosjekter.

Arvesølvet
Til	 slutt	 mener	 jeg	 at	 det	 er	 avgjørende	 å	 få	 på	 plass	
lovfestet	 vern	 av	 Nesoddmarka.	 Marka	 sammen	 med	
Nesoddens	 kyststi	 er	 kommunens	 arvesølv	 som	 vi	 er	
nødt	til	å	ta	vare	på.

Kort	sagt	ønsker	jeg	at	vi	som	fellesskap	skal	jobbe	
for	solidaritet,	åpenhet	og	estetikk.

•	 Kortreiste	samfunn/gangbare	bygder.	En	plan	leg	ging	
som	ivaretar	sammenheng	mellom	bolig,	 jobb,	skole,	
barnehage,	butikker	møteplasser	osv.

•	 Bevare	en	desentralisert	skolestruktur	–	Nei	til	stor
skole.

En mangfoldig og nyskapende kommune 
•	 Avsette	 tomter	 til	 næringsbygg,	 prioritere	 nærings

utvikling	og	arbeidsplasser.	
•	 Støtte	sosialt	entreprenørskap.
•	 Utvikle	 Nesodden	 som	 kulturkommune	 og	 styrke	

mangfoldet	vårt	av	ulike	sosiale	klasser,	profesjoner,	
livssyn	og	etnisiteter.

•	 Samarbeide	med,	og	 legge	 til	 rette	 for	 frivilligheten	
og	ideelle	organisasjoner.	

Rødt ønsker et deltagende demokrati på Nesodden
•	 En	åpen	og	gjennomsiktig	forvaltning.
•	 En	 kommune	 hvor	 innbyggere	 og	 folkelige	 orga

nisasjoner	har	møte,	tale	og	innsynsrett	i	forhold	til	
administrasjon	og	politiske	utvalg.

•	 En	kommune	hvor	engasjerte	innbyggere	og	folkelige	

organisasjoner	 blir	 de	 viktigste	 bidragsyterne	 til	
kommunal	utvikling.

•	 Gjeninnføre	 innbyggernes	 rett	 til	 å	 kreve	 folke	av
stemninger.

Rødts lojalitet ligger hos innbyggerne – ikke hos poli-
tiker-kollegiet eller hos spekulanter!

Hva Nesodden betyr
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7 av 10 unge får hjelp hjemmefra fordi det nesten er 
umulig for førstegangskjøpere å komme seg inn på 
bolig markedet selv. Mange tror boligmarkedet er pris
gitt «naturens gang», som en vill tiger ingen kan stoppe, 
skriver tre engasjerte innbyggere i AMTA som er fortvi
let over et boligmarked som har gått av hengslene. 

Det ufrie markedet
Boligprisene	ligger	nå	på	Nesodden	på	to	til	tre	ganger	
det	det	koster	å	bygge.	Ikke	«naturgitt»	men	politisk	be
sluttet.	Hensynet	til	profitt	har	per	i	dag	forrang	fremfor	
folks	rett	til	å	bo,	fordi	alle	reguleringsmekanismene	er	
fjernet.	Vi	kan	bygge	billigere	boliger	dersom	kostnader	
til	spekulanter	fjernes.	Utenfor	det	ufrie	«monopolmar
kedet»	kan	prisene	kan	presses	ned	mot	byggekostna
dene.		På	Nesodden	er	det	politiske	flertallet	mot	dette.	
De	lar	markedet	drive	boligprisene	opp,	på	bekostning	
av	boligsøkere	med	lav	og	middels	inntekt.	

Kommunen må ta grep
Rødt ønsker at kommunen skal være en sentral aktør 
for å framskaffe billige boliger. I år kommer bolig-
sosial handlingsplan opp til revidering. Rødt sine 
forslag til boligsosial handlingsplan vil konsentrere seg 
rundt følgende punkter:

Utleieboliger 
Kommunen kan bygge mange boliger a la Kløverveien 
(Ungdomsboliger hvor du kan leie i inntil 5 år med ens-
lige forsørgere som prioritert gruppe)   Forslaget vårt 
som ble nedstemt sist var å bygge 25 utleieboliger årlig.  

Lys for velveiene?
I desember 2018 behandlet kommunestyret  
dette forslaget fra Rødt: 

Veilys 
Kommunen aksepterer eierskap til veilys og gjør vedlike-

hold ut fra dette.
Forslaget fikk 9 stemmer (2 R, 4 SV, 2 V, 1 KrF) og falt. 

Høyre, AP, MDG og Frp stemte altså mot. Dette har gjentatt 
seg årlig siden vedtaket om å privatisere veilysene ble gjort. 

Nå har formannskapet etter forslag fra Wickholm og 
Adland bedt rådmannen om en sak for å legge til rette for 
at kommunen fortsatt skal ha ansvaret for veilys. Det er 
håp om at saken løser seg. Kravet må være at kommune
styret fatter et klart vedtak før valget. 

Hvis vi virkelig får endret vedtaket om å privatisere vei
lys i velveier så er det en part som har æren: Nesodden 
Velforbund. De har forhandlet i mange år og aldri gitt seg, 
uansett hvor håpløst det har sett ut. Sterke interesseor
ganisasjoner som vet å legge press på kommunestyret er 
svært viktig for at innbyggerne kan få innflytelse på hva 
som besluttes, ikke bare hvem som beslutter. I tillegg tror 
vi det har betydning at Rødt stadig fremmer forslag i kom
munestyret slik at partiets standpunkter blir synlige. 

Neste sak er oppgradering og vedlikehold av velveiene. 
Vil dere ha Adland og Wickholm som motpart her også? 
Det finnes alternativer. 

Ildsjelprisen 2019 
deles ut for 7. gang 1. mai. Nesodden Rødt ønsker for
slag til kandidater. 
Vi lever i et samfunn som dyrker ledere og makt, hvor eli
tens meninger veier tyngst.

Vi vil rette søkelyset mot at de viktigste sosiale end
ringene i samfunnet skapes nedenfra, av ildsjeler og folke
bevegelser. Av folk som følger sine brennende hjerter og 
setter sitt engasjement ut i handling. De gjør, i det stille, 
eller synlig i media, en helt avgjørende innsats for å ta vare 
på mennesker og miljø, og utvikle samfunnet.

Vi ønsker innspill  om enkeltpersoner eller grupper som 
kandidater til årets ildsjel, innen 25. april. Kontakt helst pt. 
epost: fjelltante@gmail.com (Tlf 980 85 999)

Etter	at	avtalen	om	legevakt	på	Ski	ble	sagt	opp	av	verts
kommunen	pågår	det	forhandlinger	om	diverse	løsnin
ger	 i	 Follo.	 Vår	 ordfører	 står	 fram	 og	 sier	 han	 ser	 på	
muligheten	av	å	etablere	dette	på	Nesodden.	Hva	slags	
løsninger	som	kommer	vet	vi	ikke,	men	holdningen	til	
saken	fremgår	av	følgende:

Til	 helse	 og	 omsorgsplanen	 fremmet	 Rødt	 dette	
forslaget	i	januar:

Sentralt	her	er	å	få	kommunen	til	å	slutte	å	være	
hushai	–	ta	markedsleie	–	men	se	dette	som	et	sosialt	
tiltak	hvor	kommunen	bare	skal	ha	dekket	kostnader.	
(Kommunen	har	store	overskudd	på	sine	utleieboli
ger	nå,	som	går	til	kommunekassa)

Tilrettelegge for borettslag med husleieregulering.
Slik ble hele Tangenbyen bygget ut.  Her må kommunen 
bidra med f.eks. tomt eller andre tiltak. Husbanken må 
koples på.  Kommunen bygger for tiden bare omsorgs-
boliger.  På Fjellstrand som såkalt offentlig/privat sam-
arbeid. Det gjør spekulasjon lett og boligene der urime-
lig dyre. På tross av det  blir de 20 boligene som selges 
subsidierer  av husbanken  med over 1,6 million pr. bolig.  
Boligene får derfor prisregulering etter konsumprisin-
deksen og kommunal tildelings rett, og vil med tiden 
bli billige ved videresalg hvis kommunen passer på.  Vi 
oppfordrer boligsøkere å gå sammen og stille krav om 
tilrettelegging for borettslag fra kommunen. 

Utbyggingsavtaler
Rødt fremmer til alle større utbygginger at det skal la-
ges utbyggingsavtaler:

«I	 utbyggingsavtale	 inntas	 at	 30%	 av	 bebygget	 are
al	 skal	 være	 boliger	 hvor	 kommunen	 har	 tildelingsrett	
og	det	 lages	borettslag	med	regulerte	priser	etter	kon
sumprisindeksen.	 Disse	 boligene	 belastes	 ikke	 med	
tomtekostnader.	 Avtalen	 må	 sikre	 at	 disse	 boligene	 får	
salgspris	pr	kvadratmeter	minst	25%	under	kvadratme
terpris	forøvrig	i	området.»	En	slik	avtale	forutsetter	at	
kommunaldepartementet	gir	dispensasjon	fra	lovverket.	

I	 kommuneplanen	 	 ønsker	 det	 politiske	 flertallet	 å	
stadfeste	at	det	ikke	skal	gjøres.	Der	foreslåes:«Utbyg
gingsavtaler	kan	regulere	at	kommunen	eller	andre	skal	
ha	fortrinnsrett	til	å	kjøpe	en	andel	av	boligene	innenfor	
et	avgrenset	område	til	markedspris»		Det	må	oppfattes	
slik	at	dispensasjonsbestemmelsene	ikke	skal	prøves.

Rødt	foreslo	å	ta	ut	«til	markedspris».	Så	langt	har	
forslaget	lite	støtte.

Opinionen
En massiv opinion for å presse fram boliger til overkom-
melige priser for førstegangsetablerere m.m. trengs. Kan-
skje boligopprøret i Oslo kan være en inspirasjons kilde:
https://www.facebook.com /Boligoppr%C3%B8ret 377640512825879/
	

Boligmarkedet: Vi må temme tigeren

Det bør arbeides for at døgnlegevakta flyttes til 
Nesodden sammen med akuttfunksjonen.	 	Forslaget	
fikk	 15	 stemmer	 og	 falt	 (som	 vanlig)	 med	 Høyre	 og	
Arbei	derpartiets	16	stemmer	mot.	

Arbeiderpartiet	 og	 Høyre	 står	 altså	 fremdeles	 fast	
på	 at	 de	 ikke	 ønsker	 en	 lokal	 løsning.	 Kommer	 den	
allike	vel	er	det	fordi	det	ikke	kommer	på	bordet	noen	
annen	løsning	eller	fordi	de	taper	flertallet	sitt	i	valget.	

Døgnlegevakt til Nesodden?

Yasminka Markovska er fra Makedonia og har studert 
humanistiske fag i hjemlandet, USA og Norge. I tillegg har 
jeg bakgrunn fra prosjektledelse og koordinering. Jeg er 
veldig interessert i sosial entreprenørskap og bevaring av 
 naturen. Tidligere var jeg medlem av MDG. Jeg har nå knyttet 
meg til Rødt siden jeg har forstått at naturen ikke kan bevares 
uten endringer i de økonomiske forholdene. Det som opptar 
meg mest er hvordan motvirke makten som de største inter
nasjonale selskapene utøver globalt. De tar over lokale ressur
ser og ødelegger både lokale økonomier og miljøet. Hvordan 
kan vi få tilbake makten til å beskytte naturen og de lokale 
miljøene, og dermed vår egen fremtid?

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

BLI MED I 
RØD UNGDOM

Rødungdom.no
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Kommuneplanen er til ny behandling etter hørings
runden i sommer. Det kom overraskende mange 
høringssvar fra innbyggerne. Av endringene som ble 
ønsket i de mange hundre høringssvarene, er så langt 
vi kan se, 2 tatt til følge (hvorav en følger av lovkrav) 
og 3 delvis tatt til følge. Innstillingen er i all hovedsak 
den samme som så mange innbyggere protesterte 
mot i sommer. 

Innsigelsene fra høyere myndigheter er det job
bet mye med og mye dokumentasjon er laget. Inn
sigelser kan stoppe planen. Noen viktige saker på 
nordre Nesodden:

Full trøkk på utbygging
Svært	mange	uttalelser	tok	til	orde	for	redusert	utbyg
gingstakt.	Til	dette	svarer	planen:

«Veksttakten	på	150	boliger	i	året	er	basert	på	kom
munens	 boligprognoser,	 de	 siste	 årenes	 boligbygging	
samt	 vedtatte	 og	 pågående	 planer.	 I	 tillegg	 er	 det	 for
ventet	fra	overordnet	hold	at	kommunene	bidrar	til	den	
veksten	som	er	forventet	å	komme	i	Oslo	og	Akershus	
kommende	år.»

De	en	este	tallene	vi	så	langt	har	funnet	framlagt	i	
planen	 er	 prognoser	 for	 befolkningsutvikling.	 Statis
tisk	 Sentralbyrå	 (middelalternativet)	 anslår	 vekst	 fra	
19	392	innbyggere	i	2020	til	22	202	innbyggere	i	2040	
på	 Nesodden.	 En	 befolkningsvekst	 på	 2804	 mennes
ker	på	20	år.	«Forventet	veksttakt»	i	boliger	er	i	samme	
periode	150	ganger	20	=	3000.	Henger	dette	sammen?	
Og	kommunen	er	allerede	ferdig	med,	eller	i	gang	med	
å	 regulere	 for	 betydelig	 mer	 enn	 3000	 boliger.	 Hvis	
3000	er	alvorlig	ment	som	tak	så	skulle	vi	forvente	to
talstopp	 i	regulering	av	nye	boligområder	 i	mange	år	
fremover.	

«Forventet	 fra	 overordnet	 hold»?	 Hvem	 forventer	 så	
høy	utbyggingstakt	som	foreslått	på	Nesodden?	
•	 Fylkesmannen	skriver:	Det	er	ikke	tydelig	gjort	rede	

for	hvorfor	utbyggingstakten	økes	fra	100	til	150	bo
liger	i	året.

•	 Statens	vegvesen	skriver:	Mener	150	boliger	utbygget	
per	år	er	høyt.

•	 Fylkeskommunen	 skriver:	 Utbyggingsvolumet	 på	
Fagerstrand	er	imidlertid	for	høyt.

Her	 trosser	 forslaget	 både	 overordnede	 myndigheter	
og	de	mange	innspillene	fra	befolkningen.

Transformasjonsområder består
Mange	har	påpekt	at	store	deler	av	Tangen	er	ferdig	ut
bygget	og	har	ønsket	å	fjerne	skraveringen	som	trans
form	asjonområde.	 Nesten	 alle	 transformasjonsområ
dene	er	videreført.	Transformasjon	er	ikke	definert.	

Hensikten	 for	 å	 legge	 noe	 til	 transformasjon	 er	 at	
det	 tenkes	 å	 gjøre	 endringer.	 Betyr	 det	 at	 kommunen	
ser	for	seg	mulighet	for	riving	og	nybygging	i	alle	om
rådene	som	er	merket	for	transformasjon?	Er	det	derfor	
spørsmålet	 om	 å	 ta	 ut	 ferdig	 utbyggede	 områder	 ikke	
blir	besvart?

Vanntårnåsen
er	delvis	tatt	ut	som	framtidige	boligområde.	Dette	er	
bra,	men	avsatt	areale	til	ny	skole	kan	legges	annet	sted.

Vernet etter markaloven?
Det	skrives:	Nesoddmarka	kan	ikke	vernes	etter	mar
kaloven	da	den	ikke	er	i	sammenheng	med	Oslomarka.	
Dette	 er	 bare	 tull!.	 Oslomarka	 består	 av	 en	 rekke	 om
råder	som	ikke	henger	sammen.	(Mellom	Østmarka	og	
Lillomarka	ligger	Groruddalen/Lørenskog)	

Kampen om Nesoddens 
sjel  fortsetter

Heidi Andresen har jobbet i Barnehage og SFO, både 
som assistent og Peda gogisk leder. I tillegg har jeg erfaring 
som Bruker styrt personlig assi stent, kjøkkenassi stent og 
fabrikkarbeider. Er mangeårig medlem av fagforbundet 
og har tidligere vært tillitsvalgt. Hun er opptatt barns 
oppvekst vilkår, at de skal ha gode barnehager med 
personale som trives. Av at de grønne lung ene hvor barn 
kan boltre seg skal beva res. At Nesoddens kulturtilbud og 
uteliv skal fortsette å blomstre og at vi igjen skal få nyte 
lokal musikk på Signalen.

Neste	prosjekt	er	fire	blokker	mellom	Blomsterveien	og	
Tangenten	på	mellom	4	og	5	etasjer.	Byggesøknaden	til	
Ketil	Johansen	er	underveis.	

Her	 får	 vi	 det	 første	 eksempelet	 på	 «transformasjon».	
Rekkehuset	i	Blomsterveien	med	megler	i	første	etasje	skal	
rives.	 I	 stedet	kommer	en	5	etasjes	blokk.	 1.	etasje	 i	de	 to	
blokkene	 ut	 mot	 fylkesveien	 blir	 nærings	(butikk)	lokaler,	
resten	 boliger.	 Se	 reklamen	 her:	 http://195.1.20.83/Pla
narkiv/0216/AndreDokumenter/20180215%20Illustrasjon.
pdf.	 Ser	 vi	 området	 som	 helhet	 framtrer	 området	 som	 by	
som	etter	hvert	skal	spise	seg	utover	i	rekkehusområdene.	

Vi	mener	dette	sentrale	området	først	og	fremst	skal	
være	til	næring.	Tangen	sentrum	er	en	bedre	plassering	
av	et	kontorhotell	m.m.	enn	brygga.	Vi	støtter	innspillet	
fra	nabolaget	i	denne	saken:

Bygningene	er	for	høye	og	utnyttelsesgraden	er	for	stor.	
Byggene	 må	 tilpasses	 bakenforliggende	 rekkehus.	 Den	

Tangenbyen vokser fram

Ta vare på matjorda?
I revidert kommuneplanen er et område med matjord 
beholdt som tidligere var sonet til næringsområde på 
Munke rud. Men fremdeles er store områder på Munkerud 
og Skoklefall med matjord sonet til utbygging. Da planen 
skulle legges ut på høring, foreslo Rødt å stoppe dette med 
følgende forslag:

Korridor Skolefalltjern – Marka
Forum	 for	 natur	 og	 friluftsliv	 foreslår:	 Øst	 for	 Heia	
barnehage	 er	 det	 foreslått	 omdisponering	 fra	 LNF	 til	
bebyggelse	og	anlegg.	Dette	er	en	viktig	grøntkorridor	
og	spredningsvei	for	arter.	Den	bør	ikke	omdisponeres.	

Administrasjonen	 har	 avvist	 forslaget,	 men	 sonet	
om	en	ca	40	meter	bred	grøntkorridor	 for	å	sikre	 for
bindelsen	mellom	Skolefalltjern	og	marka	sørover.	Det
te	mener	vi	ikke	er	nok!

Bergerskog
Spørsmål	 om	 hvorfor	 utbyggingsområdene	 i	 Berger
skog	(privat	og	kommunens)	ikke	er	omgjort	til	Natur	
og	 Friluftsliv	 besvares	 ikke.	 Bare	 at	 på	 kommunens	
tomt	er	utbyggingsområdet	noe	redusert.	

Kursen må endres
Forslaget	viser	stø	kurs	mot	drabantby	med	mer	pend
ling.	 Rødt	 vil	 snu	 kursen	 grunnleggende.	 Får	 vi	 ikke	
resultater	 i	 kommunestyret	 i	 vår,	 må	 arealplanen	 bli	
sentral	i	valgkampen.	

grønne	korridoren	fra	Skoklefall	til	Vanntår	n	åsen	brytes.	
Den	 må	 opprettholdes	 og	 kravet	 til	 urbane	 uteområder	
bør	være	høyere	–	gjerne	grønn	park.	Se	nabo			uttalelsen	
her:	https://www.facebook.com/groups/182018905703627/

All dyrkbar jord taes ut av langsiktige vekstgrenser og be-
holdes/sones til Landbruk.

Forslaget falt mot SV og Rødt sine stemmer og fikk ikke 
en gang støtte fra «miljøpartiene» MDG og Venstre. Det 
kommer opp på nytt i mars.
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Etter kommunevalget i 2015 ble det inngått en samar
beidsavtale mellom Høyre, AP og MDG. MDG frem
hevet at de her hadde fått igjennom mange viktige 
miljøkrav. Det viktigste var kanskje kravet om for
sterket vern av Nesoddmarka etter modell av Oslo, 
med egne verneområder.

Dette	ble	konkretisert	i	kommunestyremøtet	i	desem
ber	 2015	 med	 følgende	 vedtak	 fremmet	 av	 de	 samme	
tre	partiene:

«Vern av Nesoddmarka»
«Det	 skal	 igangsettes	 en	 prosess	 med	 sikte	 på	 at	
Nesodd	marka	skal	bli	vernet	etter	markaloven,	i	tillegg	
til	de	ordinære	vernemulighetene	som	Nesodden	kom
mune	råder	over	gjennom	vedtak	av	ny	arealplan.	Som	
en	del	av	Nesoddmarka	skal	det	vurderes	egne	områder	
som	naturreservat	eller	tilsvarende,	og	det	er	et	mål	at	
utredninger,	høringer	og	vedtak	skal	være	avklart	slik	at	
søknad	til	statlig	myndighet	er	sendt	i	god	tid	før	denne	
kommunestyreperioden	er	over.	Vi	skal	invitere	Frogn	
til	dialog	om	mulighetene	for	at	også	Frogn	marka	kan	få	
tilsvarende	vern.»

I	november	2017	forelå	en	utredningen	fra	Asplanviak	
som	konkluderte	med	at	det	ikke	forelå	noen	alvorlige	
hindringer	 for	å	gå	videre	med	dette	 forslaget.	Så	ble	
det	stille.

Hvor ble marka loven av?
	

Kommunestyret	prøver	hardt	å	få	Fagerstrand	til	å	bli	
nytt	 vekstpunkt.	 Hva	 det	 betyr	 kan	 vi	 ane	 når	 det	 er	
utbyggingsplaner	 for	over	2200	nye	boliger	på	Fager
strand.	 Fagerstrand	 tåler	 vekst,	 men	 den	 skal	 være	
styrt	 ut	 fra	 lokalsamfunnets	 behov	 og	 infrastruktur	
skal	komme	først.	

Fagerstrand	skal	bygges	og	utvikles	av	folk	som	sjar
meres	i	senk	av	stedet,	og	vil	bo	her.	Ikke	som	resultat	av	
en	beslutning	om	å	bygge	x	antall	boliger	på	et	vilkårlig	
valgt	sted.	

Hva	 jeg	 synes	 er	 viktig,	 er	 at	 utvikling	 skal	 komme	
naturlig,	 at	 de	 folkevalgtes	 oppgave	 er	 å	 legge	 til	 rette	
for,	og	styre	en	trygg	og	bærekraftig	utvikling	med	for
ankring	 i	 Nesoddens	 historie	 og	 kultur,	 dette	 er	 opp
gaver	som	ikke	kan	«settes	ut».	Et	byggefirma	fra	«Dram
men»	kan	ikke	forventes	å	sette	nærmiljø	på	Nesodden	
fremfor	egen	økonomisk	gevinst.	

Lokal	tilhørighet	må	til,	vi	som	bor	på	Nesodden,	vi	
bor	her	fordi	vi	ønsker	det.	vi	har	valgt	Nesodden	frem
for	 by,	 fordi	 vi	 verdsetter	 de	 de	 landlige	 omgivelsene,	

Helge Seeser-Hoff jobber til daglig som miljøtera peut 
innen ungdomshelse. Bor på Fagerstrand og elsker stedet. 
Interessert i politikk og historie. Opptatt av teknologi og 
utvikling. Ønsker en lokalpolitikk som innbyr Nesoddens 
innbyggere til å delta og si sin men ing. Helge ønsker at ut
viklingen av Nesodden skal skje på innbyggernes premisser, 
og ikke styres av økonomiske interesser. Åpen dialog, debatt 
for å forstå, og respekt for sine medmennesker er helt 
nødvendig i politikk. 

Fylkeskommunen har laget en plan for sterk vekst i 
Akershus. Den bygger på at all vesentlig vekst skal 
foregå nær knutepunkter på jernbanen. I Follo er det 
rundt Ski og Ås stasjon. Fylkesplanen lanseres som en 
miljøplan, men har som formål at folk skal bo slik at det 
skal gå an å pendle langt og hensynet til «et fleksibelt 
arbeidsmarked» er overordnet miljøhensyn. Med bo
sted i f.eks. Ski sentrum skal du kunne jobbe nesten 
hvor som helst på det sentrale Østlandet. Resultatet er 
en sterk miljøfiendtlig og menneskefiendtlig sentrali
sering hvor folk skal bo tett og dyrt og reise langt daglig. 

Rødt lanserer alternativet: Det kortreise samfunnet. 
Som	 godt	 kan	 være	 lite,	 men	 med	 gangavstand	 til	 de	
viktigste	 daglige	 gjøremål	 –	 jobb,	 skole,	 barnehage,	
butikk	osv.	(Det	er	et	tankekors	at	folk	i	Finnmark	kjø
rer	mindre	bil	enn	i	Akershus.	Det	er	i	stor	grad	fordi	
lokalsamfunnene	i	Finnmark	er	kortreiste)

Fylkets	 plan,	 som	 for	 Nesodden	 kommune	 blir	 et	 på
legg,	har	betydning	for	oss	på	to	måter:
•	 Nesodden	 kan	 slippe	 unna	 et	 stort	 utbyggingspress	

fordi	vi	ikke	ligger	i	et	område	som	fylket	har	bestemt	
skal	ha	stor	vekst.	

•	 Nesoddtangen	er	eneste	punkt	som	er	tiltenkt	en	viss	
vekst,	noe	som	vil	gi	stort	press	på	«transformasjon»	
til	betong	og	asfalt	her.

Vekst for enhver pris
Flertallet	 i	 kommunestyret	 har	 mislikt	 at	 Nesodden	
ikke	er	vekstområde.	De	legger,	i	kommuneplanen	opp	
til	sterk	vekst,	til	utbyggeres	store	gled.	Det	gjør	de	ved	
å	 legge	 seg	 flat	 for	 Fylkets	 bestemmelser,	 men	 jobbe	
iherdig	for	at	også	Fagerstrand	skal	bli	tegnet	inn	som	
vekstområde	 samt	 å	 legge	 til	 rette	 for	 formidabel	 og	
ensidig	boligbygging.	150	boliger	årlig	er	det	 formelle	
tallet,	men	i	realiteten	legges	det	til	rette	for	langt	mer.	

Konsekvens: Fagerstrand eksploderer?
Siden	det	allerede	foreligger	planer	for	flere	tusen	nye	
boliger	på	Fagerstrand	er	det	stor	fare	for	at	det	blir	en	
massiv	utbygging	her,	uten	at	infrastruktur	er	i	orden	
og	lokalsamfunnet	klarer	å	absorbere	veksten	på	en	god	
måte.	

Rødt vil foreslå et alternativ:
Nesodden	kommune	aksepterer	og	legger	til	grunn	at	
det	ikke	skal	være	noen	sterk	befolkningsøkning	i	kom
munen	 og	 vil	 derfor	 planlegg	 med	 årlig	 boligvekst	 på	
ca	50	boliger	årlig.	Det	 lages	rekkefølgebestemmelser	
hvor	det	framgår	at	det	gies	maksimalt	byggetillatelse	
til	70	boliger	i	et	kalenderår.	Unntak	herfra	kan	gjøres	
for	prosjekter	med	sosial	boligbygging	til	boliger	uten
for	markedet	og	utleieboliger	i	kommunal	regi.

Ut	 fra	 vår	 topografi	 som	 halvøy	 og	 gode	 kollektiv
trafikktilbud	ber	vi	 fylket	om	aksept	for	at	vekstpunkt	
Nesoddtangen	erstattes	med	at	denne,	svært	beskjedne	
veksten,	 legges	 langs	 hovedveiene,	 riksvei	 156	 og	 157.	
Det	lages	bestemmelser	om	at	vekst	skal	være	nær	buss
holdeplass,	butikker	og	kommunale	institusjoner.	

Planen	må	samtidig	inneholde	en	betydelig	satsing	
på	utvikling	av	næringsområder	og	legge	hovedvekt	på	
å	få	til	nyetablering	av	arbeidsplasser.	

Alle bygdene kan utvikles noe
Hensikten	med	et	slikt	 forslag	er	at	alle	bygdene	skal	
kunne	 utvikles	 noe,	 samtidig	 som	 vi	 kan	 ta	 vare	 på	
Nesodden	 sitt	 særpreg.	 Innen	 for	 disse	 rammen	 kan	
opprydding	i	hytteområder,	tiltak	for	å	styrke	grende
sentre	osv	få	plass.

Vekstpunkt 
Fagerstrand?

sjøen	og	marka,	småhusbebyggelse	og	hager.	Jeg	vil	ha	
et	politisk	miljø	som	gjenspeiler	dette,	åpenhet	om	dis
kusjoner	og	avgjørelser,	respekt	for	ulike	synspunkter,	
og	 debatt	 for	 å	 lære,	 ikke	 for	 å	 overbevise	 (eller	 over
kjøre).	Vi	trenger	flere	folkevalgte	som	faktisk	setter	seg	
inn	i	konsekvensene	av	det	som	blir	gjort,	ikke	bare	av	
hvordan	å	gjøre	det.	

Verden	utvikler	seg	i	et	forrykende	tempo,	det	stilles	
enorme	krav	til	de	som	skal	fatte	beslutninger	i	samfun
net.	 Jeg	 mener	 det	 er	 viktigere	 enn	 noensinne	 at	 våre	
folkevalgte	lytter	til	de	som	blir	berørt	av	beslutningene.	
Dessverre	ser	vi	alt	for	ofte	at	det	heller	går	andre	veien.

Kommune-
planen: Rødts 
alternativ

I	 kommunestyremøtet	 23.	 mai	 i	 fjor	 i	 forbindelse	
med	 behandlingen	 av	 kommuneplanen	 2018–2042	 ble	
det	fremmet	forslag	fra	SV	og	Rødt	om	at	Nesoddmarka	
skulle	vernes	i	henhold	til	markaloven!	Dette	ble	ned
stemt	med	stemmene	fra	Høyre,	AP,	Frp	og	V.

Vi	 har	 ikke	 hørt	 noe	 ramaskrik	 fra	 MDG	 etter	 at	
avtalen	om	vern	av	Nesoddmarka	med	dette	ble	brutt.	
Kanskje	fordi	MDG	i	mellomtiden	har	gått	inn	for	be
tydelig	boligutbygging,	også	kalt	økolandsby,	i	marka?	

Miljøavtaler	med	Høyre	og	Arbeiderpartiet	er	tyde
ligvis	 ikke	 mye	 verdt.	 Skal	 vi	 komme	 videre	 kreves	 et	
annet	politisk	flertall.
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Tall-leken
Politisk	 ledelse	 reagerte	 voldsomt	 da	 Utdannings
forbundet	 før	 jul	 la	 fram	 rapporten	 fra	 UNICEF	 som	
plasserte	 Nesodden	 på	 syvende	 plass	 bakfra	 når	 det	
gjelder	 ressurser	 til	 skolene.	 Ordfører(AP)	 prøvde	 å	
latterliggjøre	rapporten	og	leder	av	skole	og	oppvekst
utvalget	ba	kommunalråd	for	skole	svare.	Han	trår	til	
og	 hevder	 at:	 Påstanden	 fra	 Utdanningsforbundet	 om	
at	Nesodden	er	en	av	de	kommunene	som	bruker	minst	
ressurser	på	grunnskolen	stemmer	ikke.	

Skoleporten.no 
Bortsett	 fra	 å	 fremstille	 UNICEF	 som	 litt	 useriøse	
fordi	 de	 tar	 vitenskapelige	 forbehold,	 så	 kommer	 han	
trekkende	 med	 en	 annen	 beregning	 –	 skoleporten.no,	
og	fant	kommuner	i	Akershus	som	lå	på	linje	med	Nes
odden.	En	rask	gjennomgang	av	skoleporten.no	viser	at	
denne	plasserer	oss	på	30.	plass	bakfra.	Altså	viser	beg
ge	rapporter	at	Nesoddskolen	drives	på	sparebluss.	Når	
kommunalråden	blir	konfrontert	med	dette	nekter	han	
å	svare.	Vi	prøvde	derfor	med	spørsmål	til	ordføreren	i	
kommunestyremøtet	i	februar.	

Statistisk sentralbyrå
Ordfører	 kommer	 så	 med	 en	 tredje	 utregning.	 Statis
tisk	 sentralbyrå	 sine	 tall	 fra	 kommunesektoren,	 kalt	
KOSTRA.	 Her	 legger	 han	 sammen	 skole	 og	 SFO	 og	

Geir er pensjonert elektromontør 
med lang fartstid fra fagforeningsar
beid. Liker natur og turliv. Har allsidig 
politisk erfaring og skriver mye. Liker 
analyser og en skikkelig debatt. Hater 
maktspråk, arroganse og maktmis
bruk. 

Utdanningsforbundet	la	før	jul	fram	UNICEF	sin	rap
port	om	tilstanden	i	Norske	skoler.	Den	plasserte	Nes
odden	på	syvende	plass	bakfra	av	våre	424	kommuner	i	
forhold	til	ressurser(penger)	til	skolene.	Det	er	ikke	noe	
galt	i	å	drive	effektivt,	men	«handler	du	i	billigbutikk»	
er	det	all	grunn	til	å	sjekke	kvaliteten	grundig.	Diverse	
rapporter	 om	 dårlig	 oppfølging	 av	 elever	 med	 spesi
elle	 behov	 fikk	 Rødt	 til	 å	 be	 om	 faglig	 gjennomgang.	
(Se	 bl.a:	 http://roedt.blogspot.com/2018/05/skol	e
uten	fagfolkpadysleksi.html)

Spørsmålene vi så langt ikke har fått svar på er:
1.	Hvordan	 er	 ressurssituasjonen	 sammenlignet	 med	
øvrige	kommuner	i	Norge?	Her	har	vi	så	langt	bare	fått	

obskure	 sammenligninger	 egnet	 til	 å	 forvirre.	 Vi	 for
venter	en	mer	objektiv	framstilling.	

2. Vikarbruk
Hvor	 mange	 ganger	 er	 spesialundervisning	 droppet	
som	 følge	 av	 omdisponering	 ved	 fravær?	 I	 hvilke	 av	
disse	 tilfellene	 er	 tapte	 timer	 erstattet	 med	 ny	 ekstra	
undervisning?	Hva	betyr	det	at	vikar	bare	brukes	ved	
behov?	 Hvilken	 undervisning	 er	 det	 som	faller	 bort?		
Her	trengs	nøyaktig	statistikk	over	hvor	mange	ganger	

Skolesymposiumet: Hvor er elevene, 
lærerne og foreldrene?

Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren 
Netto driftsutgifter per innbygger 6 15 år (kr) 2017

0217 Oppegård 70 912,6
0226 Sørum 71 340,3
0238 Nannestad 71 381,8
0213 Ski 73 165,3
0219 Bærum 73 718,0
0216 Nesodden 73 769,0
0625 Nedre Eiker 74 327,6
0104 Moss 75 110,9
0231 Skedsmo 75 190,8

blånekter	 fortsatt	 på	 at	 Nesodden	 er	 blant	 de	 billigst	
drevne	 skolene.	 KOSTRA	 sine	 bruttotall	 for	 skole	 og	
SFO,	som	han	viser	til,	plasserer	oss	på	54	plass	bakfra.	
Vi	 spurte	 ikke	 om	 SFO.	 SFO	 koster	 mye	 fordi	 vi	 som	
pendlerkommune	 har	 usedvanlig	 mange	 barn	 i	 SFO.	
(88,1%	 av	 nesoddelevene	 går	 i	 SFO	 –	 mot	 60,9%	 på	
landsbasis)	Leser	vi	KOSTRAtallene	for	netto	skoleut
gifter	pr	barn	havner	vi	på	6.	plass	bakfra,	altså	nesten	
identisk	med	UNICEF	sin	rangering.	(Se	tabell.)	Netto
utgifter	er	penger	til	undervisning.	

Det	 blir	 morsomt	 å	 se	 hvilke	 krumspring	 ordfører	
finner	på	når	han	skal	svare	ut	interpellasjon	i	mars.	

Hvorfor	 driver	 ordfører	 talllek	 med	 obskure	 sam
menligninger	for	å	tildekke	fakta?

Flertallet	 i	 kommunestyret	 har	 laget	 et	 voldsomt	

Hvordan 
få fokus på 
kvaliteten 
i skolen?

spesialundervisning	er	avlyst,	og		hva	som	eventuelt	er	
tatt	igjen.

3: Behandlingstiden ved søknad om spesialundervis-
ning
Hva	er	gjennomsnittsalderen	for	barna	når	de	får	ved
tak	 om	 spesialundervisning?	 Hvilket	 trinn	 har	 flest	
vedtak	om	spesialundervisning	i	skolen.	Hvor	lang	er	
gjennomsnittlig	og	lengste	saksbehandlingstid	fra	be
hov	oppstår?	

kjør	 for	 å	 redusere	 driftsutgiftene.	 Det	 knipes	 maksi
malt	hele	veien,	noe	som	har	gitt	betydelige	overskudd	
på	 budsjettet.	 Det	 går	 ut	 over	 kvaliteten,	 særlig	 i	 for
hold	til	elever	med	spesielle	behov.	En	oppmerksomhet	
rundt	 dette,	 samt	 innsyn	 for	 politikere	 og	 befolkning,	
vil	 antakelig	 bety	 vansker	 med	 spareprogrammet.	 Da	
er	det	viktig	å	avvise	enhver	kritikk	og	stå	beinhardt	på	
at	 alt	 er	 bra.	 Det	 ødelegger	 riktignok	 livskvaliteten	 til	
noen	 sårbare	 elever,	 men	 hva	 betyr	 det	 opp	 mot	 bud
sjettoverskudd?

Det	 ser	 ut	 til	 å	 være	 en	 ny	 form	 for	 forståelse	 av	
«omdømmebygging».	Avvis	all	negativ	kritikk	og	fram
still	kritikerne	som	håpløse.	

Gir	dette	et	godt	utgangspunkt	for	å	utvikle	kvalite
ten	i	nesoddskolene?

Kommunen arrangerer  symposium om skolene 
11. april. Sterke og svake sider ved skolen, skal 
vurderes, bygget på egenvurderinger fra skolene. 
Dette kan bli en arena for kvali tetsvurderinger 
og tiltak. Forutsetningen er at elevenes, lærernes 
og foreldrenes opplevelser kommer i sentrum.

Så langt tyder mye på det motsatte. Innledere 
vi kjenner til er   Thomas Nordahl. Han er leder 
av Nordahlutvalget som har vurdert tilrettelagte 
tiltak i skolen. Utvalget presenterer gode, men 

uforpliktende forslag om å flytte kompetanse ut i 
skolen. Konkret er  forslaget om fjerning av rettig
heten som i dag finnes til å få spesialundervisning. 
Reformer fylt av gode forsetter, men som til slutt 
bare virker til nedskjæringer, er ikke noe nytt.

I tillegg har rektorene fått stor plass. De må
les på om de holder budsjettet og vil ha vansker 
med å snakke høyt om ressursmangel. Hvor
dan elever, lærere og foreldre slipper til er for 
oss foreløpig ukjent.

,
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I 2014 bestemte Stortinget at brukerstyrt personlig 
assistent skulle være en lovfestet individuell rettig
het. Assistenten skal være hjelper for de som har 
funksjonsnedsettelser som gjør at de må ha hjelp i 
dagliglivet. Her fra et oppslag i Dagsavisen: 

I	2017	hadde	fylkesmannen	i	Oslo	og	Akershus	over	100	
klagesaker	på	avslag	gitt	av	kommuner.		Å	få	medhold	av	
fylkesmannen	forutsetter	at	du	kan	påvise	lovbrudd.	I	en	
litt	rund	lovtekst	kan	det	kreve	juridisk	kompetanse	og	
være	vanskelig.	

Flest klager
Nesodden	er	en	av	kommunene	med	flest	klagesaker	
sett	i	forhold	til	innbyggertall	i	Akershus.	I	2017		hadde	
Nesodden	seks	klagesaker	som	havnet	på	Fylkesman
nens	bord.	Tre	av	dem	endte	med	omgjøringsvedtak.

–	Å	få	en	sak	omgjort	hos	Fylkesmannen,	er	ikke	
nødvendigvis	noe	nederlag.	Vi	kan	bruke	omgjøringsved
takene	til	å	korrigere	hvor	vi	skal	ligge	i	utøvelsen	av	vårt	
skjønn.	Vi	tar	det	til	etterretning	at	Fylkesmannen	har	
ment	at	vi	har	gjort	vedtak	som	ikke	er	riktig,	sier	Wick
holm,	til	Dagsavisen.		Frogn	hadde	ingen	klage	saker	i	2017.

AnneLise	Kristensen,	pasient	og	brukerombud	i	
Oslo	og	Akershus,	mener	kommunene	som	har	et	høyt	
antall	klagesaker,	må	lære	av	dem	som	ikke	har	det.

Efthimios er født i Athen og har bodd 
og studert i flere europeiske byer. I 
2005 flyttet jeg til Norge. Her har jeg 
arbeidet med pleie og omsorg og i sko
len. I 2008 flyttet jeg til Nesodden og 
har siden arbeidet på Bjørnemyr skole. 
Jeg er opptatt av politikk og kultur og 
er engasjert både i lokale og internasjo
nale spørsmål. Styremedlem i Rødt. 

Nesodden er en av landets mest lukkede kommuner 
i følge Pressens Offentlighetsutvalg. Nesodden kom 
på 341. plass av 423 kommuner. Kritikken handler 
først og fremst om innsyn, ikke tilgjengelighet i for
hold til praktiske oppgaver som søknadsskjema osv. 

Viktig kritikk er
•	 Byggesakssystemet	er	ikke	på	nett
•	 Innsynskrav	besvares	ikke	i	tide
•	 Gamle	postlister	er	ikke	tilgjengelig
•	 Politiske	sakspapirer	kommer	ikke	samtidig	til	poli

tikere	og	publikum
•	 Retten	til	innsyn	er	ikke	forklart	på	hjemmesidene
•	 Kommunen	 har	 ikke	 konsekvent	 journalføring	 av	

interne	dokumenter

Rapporten	 bygger	 på	 kommunens	 egne	 svar.	 Nesod
dposten	 testet	 noen	 av	 disse	 og	 fant	 større	 avvik	 enn	
det	kommunen	selv	hadde	oppgitt.
Se:https://www.nesoddposten.no/2019/02/22/manglendeapen
hetinesoddenkommuneenavlandetsmestlukkedekommuner/

Historiske årsaker
Lukketheten	 har	 historiske	 årsaker.	 Nesodden	 sin	
aktive	 befolkning	 har	 flere	 ganger	 satt	 politikere	 og	
administrasjon	 på	 plass.	 Bl.a.	 i	 tre	 folkeavstemninger	
ble	kommunestyreflertallet	nedstemt.	Etter	hvert	har	
det	 utviklet	 seg	 en	 negativ	 holdning	 til	 folkelig	 enga
sjement.	Tydeligst	uttrykt	av	tidligere	gruppeleder	for	

Boikott av varer fra 
okkupert Palestina?
Efthimios Karantonis stilte følgende spørsmål til ordfører 
i Januar:

«I sitt møte 26 mars 2015 fattet Nesodden kommunestyre 
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 okkupasjonen fortsetter. Vi 
anbefaler også andre aktører på Nesodden det samme. 

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

Protestere mot all våpenhandel med Israel, så lenge okku-
pasjonen fortsetter. 

Nesodden kommune må slutte seg til kravet om at det 
palestinske folk skal behandles i samsvar med Fns menneske-
rettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, FNs mange reso-
lusjoner, Folkeretten og Geneve-konvensjonene.

Kan ordfører redegjøre for på hvilke måter kommu
nen/Fair tradekomiteen har fulgt opp vedtaket?»

Svaret var en redegjørelse om etisk handel. Om boikott 
– ikke noe. Vi kommer tilbake med forslag om at det 
inntas i alle innkjøpsavtaler at det ikke skal leveres varer 
fra okkupert område.

Klage nytter
–	Omgjøringsprosenten	er	veldig	høy.	Kommunene	som	
har	mange	klagesaker,	må	se	på	hva	slags	betydning	
dette	har	for	andre	brukere	av	BPA.	Det	er	også	lov	å	titte	
på	hva	kommuner	gjør	som	har	få	klagesaker	og	lære	av	
hverandre.
Hun	mener	alle	som	har	fått	avslag	og	som	mener	de	har	
rett	på	BPA,	bør	klage.

Tallenes	tale	er	klar:	Alle	omgjøringsvedtakene	fra	fyl
kesmennene	viser	at	det	hjelper	å	klage.	Ta	gjerne	kontakt	
med	pasientombudene.	Vi	kan	gi	råd	og	veiledning.	Det	er	
hjelp	å	få,	sier	Kristensen.

Toppen av isfjell
Med	stramme	budsjetter	kan	det	være	svært	vanskelig	å	
korrigere	«utøvelsen	av	skjønn»,	som	Wickholm	kaller	
det.		Med	et	tildelingsteam	som	presses	av	trange	bud
sjetter	kan	det	være	grunn	til	å	se	nøye	på	alle	enkelt
vedtak	om	tjenester	som	er	lovhjemlet.	Det	er	slett	ikke	
sikkert	at	du	får	det	du	har	krav	på.	

Det	er	spesialisthelsetjenesten	som	sitter	inne	med	
best	kompetanse	og	kjennskap	til	den	enkelte	bruker,	
og	dette	må	vektlegges	når	man	skal	«utøve	skjønn.»	
Det	må	bli	et	tettere	samarbeid	mellom	tildelingste
amet	og	spesialisthelsetjenesten	for	å	kunne	«skred
dersy»	et	tilbud	etter	behov.	

Arbeiderpartiet.	Han	så	 fram	til	at	det	ble	slutt	på	all	
slags	 aksjonsgrupper	 og	 initiativ	 og	 at	 all	 politikk	 ble	
kanalisert	 gjennom	 partiene.	 Den	 partipolitiske	 mot
viljen	 mot	 engasjerte	 innbyggere	 har	 smittet	 over	 på	
noen	deler	av	administrasjonen.	

Sparekampanjen forsterker konflikten
Flertallet	 i	 kommunestyret	 har	 sørget	 for	 store	 kutt	
på	 driftsbudsjettene	 i	 kommunen	 de	 siste	 årene.	 Alle	
ledere	 måles	 på	 budsjettdisiplin	 og	 regnskapstall	 er	
mye	viktigere	enn	kvaliteten	på	tjenester.	De	ansatte	i	
kommunen	 leverer	 gode	 tjenester	 så	 langt	 ressursene	
rekker.	Men	budsjettkutt	medfører	drift	som	er	på	kan
ten	av	det	forsvarlige	på	noen	områder.	Det	gies	avslag	
på	 kommunale	 tjenester	 som	 er	 rettighetsfestet.	 Det	
har	 resultert	 i	 at	 Nesodden	 ligger	 på	 klagetoppen	 hos	
Fylkes	mannen.	Et	stadig	press	på	å	levere	tjenester	det	
ikke	finnes	penger	til,	kan	medføre	behov	for	å	dekke	
seg.	Politisk	ser	vi	det	tegne	seg	en	metode:

•	 All	kritikk	avvises	som	feil.	Objektive	svar	er	uviktig,	
finn	et	fikenblad	å	argumentere	med.

•	 Kritikere	er	ikke	troverdige.	Snu	debatten	til	å	handle	
om	moralen	til	de	som	kritiserer.

Aktive innbyggere er en ressurs 
Denne	 udemokratiske	 tradisjonen	 må	 brytes.	 Akti
ve	 innbyggere	 må	 oppfattes	 som	 en	 ressurs	 og	 støtte,	
ikke	som	et	problem.	Kommune	og	politikere	skal	være	

Nesodden på klagetoppen

Frykten for engasjerte innbyggere

medspiller	 for	 befolkningen.	 Et	 slikt	 grunnleggende	
holdningskifte	 krever	 politiske	 endringer.	 Først	 og	
fremst	at	makten	til	parkameratene	i	Høyre	og	Arbei
derpartiet	brytes.	Det	er	nødvendig	for	å	få	beslutnin
gene	ut	av	bakrommet	og	ut	i	åpen	debatt,	både	i	kom
munestyret	og	i	forhold	til	befolkningen.	

«Åpenhet» fjernes? · I eksisterende kommune
plan står det: «Åpenhet mellom ansatte, innbyg
gere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte 
har rett og plikt til å informere om forhold som er 
av betydning for brukere og ansatte.» I utkastet til 
ny plan er denne formuleringen fjernet. Rødt har 
under høringen derfor foreslått at denne formu
leringen tas inn igjen både fordi dette er et viktig 
prinsipp for den kommunale forvaltningen og fordi 
er dagens praksis en helt annen: Det hersker en luk
kethetskultur som i mange tilfeller hindrer  innsyn 
og  dermed hindrer medvirkning fra innbyggerne i 
beslutningsprosessene. 

Det er derfor kanskje ikke overraskende at 
vi fikk følgende svar fra kommunen vedrørende 
vårt forslag om at denne formuleringen skulle 
tas inn igjen i kommune planen: Innspillet tas til 
orientering. Kommuneplanen skal være et overord-
net styringsinstrument, mens mer detaljert plan-
legging kommer i underordnede planer.

En må spørre seg: Er prinsippet om åpenhet i 
den kommunale forvaltningen blitt underordnet 
detaljspørsmål? I så fall tyder dette på at kommu
nen ikke er så opptatt av at det politisk vedtatte 
åpenhetsprinsippet skal etter leves. Går vi mot en 
enda mer lukket kommune?
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Fra	 høsten	 blir	 hovedsambandet	 vårt	 elektrisk.	 Vi	 vil	
få	stillegående	og	behagelige	båter.	Dette	er	antakelig	
det	viktigste	enkelttiltaket	for	å	redusere	klimautslipp	
vi	kan	gjøre	på	Nesodden,	og	må	feires.	Selv	om	batteri
drift	både	er	miljøvennlig	og	billig	har	det	tatt	lang	tid	
og	mange	byråkratisk	murer	måtte	overvinnes.	Politis
ke	 byråkratier	 som	 Nesodden	 kommune	 og	 Akershus	
Fylkesting	måtte	forseres.	RUTER	og	den	byråkratiske	
anbudsavtalen	måtte	det	finnes	veier	gjennom.	Her	føl
ger	en	lang	natts	ferd	mot	dag:

På beddingen i 2014
I	august	2014	ble	det	kjent	at	verdens	første	batterifer
ge	nærmet	seg	prøvedrift.	Det	var	Ampere	som	skulle	
settes	inn	som	bilferge	over	Sognefjorden	med	lignen
de	rutetider	det	vi	har	mellom	Oslo	og	Nesoddtangen.	
Rødt	inviterte	daværende	ekspert	ved	Veritas:	Erik	Ov
rum	til	å	innlede	om	mulighetene	for	å	ta	i	bruk	tekno
logien	på	Nesoddfergene.	Se:	http://nesodden.roedt.no/
wpcontent/uploads/2015/04/batteriferge_slides.pdf

Etter	 litt	 politiske	 sonderinger	 fremmet	 vi	 inter
pellasjon	6/102014	med	følgende	forslag:

«Nesodden	 kommune	 ber	 Fylkestinget	 om	 å	 sørge	
for	 at	 RUTER	 utreder	 spørsmålet	 om	 batteriferger	 på	
Oslofjordsambandet	 grundig.	 Rapporten	 må	 beregne	
miljøgevinster	 og	 økonomiske	 følger	 på	 kort	 og	 lang	
sikt	samt	når	det	er	mulig	å	starte	opp	med	batteridrift.	
Rapporten	bør	foreligge	våren	2015.»	

Et	forslag	det	var	vanskelig	å	stemme	imot,	så	det	ble	
enstemmig	vedtatt.	

I en skuff
Når	 vi	 om	 sommeren	 2015	 etterlyste	 resultater	 svarte	
fylkets	samferdselsansatte	at	de	ikke	kjente	til	noen	slik	
henvendelse.	 Det	 viste	 seg	 at	 henvendelsen	 var	 sendt	
av	vår	ordfører	 til	Fylketstingets	 leder	Anette	M.	Solli	
(Høyre).	Hun	hadde	puttet	brevet	i	en	skuff	og	ikke	gjort	
noe	med	henvendelsen.	Vår	ordfører	hadde	ikke	spurt.	

Lang natts ferd mot batteriferger

For å skape en plattform for debatt om 
de viktige spørsmålene som stilles her 
på halvøya, så trenger vi støtte fra deg! 
Det koster oss ca 60 000 kroner bare 
i trykkeutgifter! Bidrag kan sendes 
til Nesodden Rødt konto 
1503.09.03376

STØTT VÅR VALGKAMP

nesodden.roedt.no

Et «benkeforslag» fra Adland og Wickholm i for
mannskapet har satt bryggeområdet i spill helt uten 
politisk debatt.

Rødt	 ønsker	 å	 utvikle		 Tangentuppen	 som	 møteplass,	
opplevelsessted	og	inngangsport	til	Nesodden.		Vi	spil
te	 derfor	 inn	 til	 kommuneplanen	 at	 et	 større	 område	
ved		 brygga	 reguleres	 til	 offentlige	 formål,	 natur	 og	
friluftsliv,	samt	næring.	Området	utredes	for	utvikling	
av	kulturnæring	og	offentlige	formål	særskilt.

I	 stedet	 foreslås	 det	 i	 kommuneplanen	 at	 gamle
brygga	og	knausen	omreguleres	fra	Natur	og	Friluftsliv	
(med	 åpning	 for	 galleri	 o.l.)	 	 til	 næring	 og	 at	 det	 ikke	
legges	krav	til	felles	planlegging.

Wickholm	 og	 Adland	 foreslo,	 under	 eventuelt,	 i	 et	
formannskapsmøte	at	det	skal	gjøres	tiltak	for	å	få	kon
feranse	 og	 kontorlokaler	 på	 gamlebrygga,	 knausen	 og	
over	parkeringen.	Ikke	noe	sakspapirer	eller	noen	gjen
nomtenking	av	hva	vi	vil	med	området.	I	vedtaket	står	
det	at	det	skal	utlyses	arkitektkonkurranse	for	deretter	å	
oversende	saken	til	et	kommunalt	eiendomsselskap.	SVs	
forsøk	på	å	få	saken	opp	i	kommunestyret	ble	avvist.	

Det	 er	 stor	 forskjell	 på	 å	 utvikle	 et	 møtested	 med	

Nye stunt på 
Brygga fra 
Adland og 
Wickholm

Blir det servering på 
Signalen i sommer?
Om det blir drift  til sommeren, er fremdeles uavklart. Vi 
har ikke fått bekreftet at det foreligger bankgarantier for 
finansieringen. Om driften skulle komme  i gang – nå ifølge 
sist mottatt informasjon 27. mai, er det uansett to år forsin
ket ifølge den opprinnelige avtalen. 

Avtalen om utleie til Signalen sjøbad var omstridt fra 
første øyeblikk. Alle andre interessenter  fant å måtte 
trekke seg på grunn av en uakseptabelt kort søknadsfrist 
og fordi betingelsen om drift  fra sommeren 2017 og bare 
5 års kontrakt var   lite gjennomførbare vilkår. Også for 
de som  fikk  kontrakten   i 2017, viste dette seg umulig å 
gjennom føre, på tross av usedvanlig velvillig holdning fra 
ordfører og varaordfører. 

Vi har bedt ordfører om:
 • redegjørelse for situasjonen rundt Signalen sjøbad og 

muligheter for drift sommeren 2019. Herunder om 
kommunen har fått bankgarantier for finansi ering. 

 • redegjørelse for disposisjonene kommunen og kom
munestyret har gjort med sikte på mer profesjonelle 
avtaler i fremtiden. 

La oss håpe på servering i sommer. Dersom det heller ikke 
blir noe av, er det på tide å si opp avtalen. Da må stedet 
utlyses på nytt mer profesjonelt.

f.eks	 galleri,	 utesteder,	 badeanlegg,	 kulturhus	 m.m	 og	
å	bygge	kontorblokker	der.	Med	Wickholm	og	Adland	
som	 enestyrere	 og	 uten	 deltakelse	 fra	 hverken	 kom
munestyre	 eller	 befolkning	 for	 øvrig	 er	 vi	 bekymret.	
Forskjellen	på	boligblokker,	som	de	prøvde	seg	på	sist,	
og	kontorblokker	er	ikke	stor.	Nesodden	trenger	jobb
hotell	og	kontorplasser,	men	det	passer	bedre	f.eks	ved	
Tangen	Senter	der	Ketil	Johansen	skal	bygge	ut.	

Etter	mye	mas	kom	utredningen	fra	RUTER.	Og	fra	
høsten	 blir	 båtene	 på	 hovedsambandet	 elektriske	 og	
stillegående.	

Fremdels gjenstår en viktig sak: 
Ladestasjon på Tangen brygga 
	I	kommunestyret	31.	januar	2018	fremmet	Rødt	følgen
de	interpellasjon:

«Vi	ber	Fylkestinget	om	å	få	utredet	mulighetene	for	
å	 få	 ladepunkt	 for	el.båter	og	el.busser	på	Nesoddtan
gen	i	forbindelse	med	prosjektet	om	å	gjøre	hovedsam
bandet	elektrisk.»

Vanskelig	å	stemme	imot,	så	den	ble	også	enstemmig	
vedtatt.

På	 spørsmål	 om	 hvordan	 henvendelsen	 var	 fulgt	
opp	svarer	ordfører	Wickholm	at	brevet	var	sendt,	men	
at	han	ikke	hadde	fått	noe	svar.	Problemene	med	lade
punkt	 på	 Aker	 brygge	 var	 løst	 så	 ladepunktet	 ble	 der.	
God	dag	mann	økseskaft.

Hele	poenget	var	å	få	til	ladepunkter	på	begge	bryg
ger.	Det	gjør	driftssikkerheten	og	ladekapasiteten	stør
re.	 Samt	 at	 rutetidene	 blir	 mer	 fleksible.	 Aller	 viktigst	
–	det	gir	grunnlag	for	el.busser	på	Nesodden.	Vi	står	på	
videre	og	nye	interpellasjoner	kommer.	

Så	 langt	 er	 denne	 viktige	 saken	 altså	 møtt	 med	 et	
gjesp.	 Kanskje	 det	 trengs	 politikere	 som	 vil	 noe	 med	
miljøet	også?	Både	på	Nesodden	og	i	Fylkestinget?	

Kontakt Efthimios Karantonis
 på tlf 458 82 276 eller e-post
efthimioskarantonis@gmail.com

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

Velkommen! 
til Tangenten fra kl. 15:00 til kl. 17:00

Arrangører: Rødt og SV

Vi inviterer til møteplass med: 
Kulturinnslag    Appeller 

Overraskelser for barna!     
Café med pølser og kaker

Årets paroler:
Mot sosial dumping, vikarbyråer og 

velferdsprofitører – Nei til EØS!

Trygge ansatte. Trygge tjenester.

Taler: Liz Aslaksen fra Fagforbundet i Oslo
Musikk: Ole Frøslie

Det blir 1. mai-feiring på Tan genten i år også.
Program met er ikke klart. Annonseres se nere. 


