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Tegningen er hentet fra Oslo Havn sitt fjordbyprosjekt som forestiller seg en befolkning på over 100 000 på Nesod-
den. Lokale planer er ikke  så dramatiske men de peker mot raskt å gjøre Nesodden til by

Nesoddens framtid? 
Vi liker å snakke om Nesodden som 
landlig og grønn. Det kan fort  endre seg 
til trangbodd og tett.  Det foreligger planer 
om over 4000 nye, dyre boliger. Det vil 
i tilfelle bety at Nesodden vil få over 30 
000 innbyggere og ca 500 mennesker pr. 
kvadratkilometer, omtrent så tettbygd 
som Drammen. 

Det Nesodden trenger, arbeidsplasser og 
billige boliger, finnes det få eller ingen 
planer om. 

Utbyggerne og spekulantene har solid 
flertall i kommunestyret. Metoden for å 
få til denne omformingen av Nesodden, i 
tråd med spekulantenes våte drømmer 
om fortjeneste, er å behandle hver 
utbygging for seg og nekte å snakke om 
totalvirkningene. 

Når kommuneplanen nå skal ut på 
høring er det viktig at vi får skikkelige 
diskusjoner om framtidens Nesodden.
Se side 6 og 7 

Holder innbyggere på 
avstand

Det første innbyggerspørsmålet Truls 
Wickholm får  som ordfører  nekter 
han  å slippe til i kommunestyret.
Innbyggerinitiativ behandles frem-
deles som hår i suppa.   side 3

Nesoddposten har de siste ukene avslørt tre alvolige tilfelle av kommunal 
omsorgssvikt

Fire dager med beinbrudd uten legebehandling
Et multihandicappet barn på en av kommunens institusjoner pådrog 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.
nesoddposten.no/ble-liggende-med-benbrudd-i-fire-dager/#more-16907

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 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.nesoddposten.no/barn-ble-sterkt-svekket-av-vekttap/

Uforsvarlig helstilbud
I en annen sak har Fylkesmannen har 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 minimummskrav ikke var oppfylt. Dette 
er en alvorlig konklusjon fordi det skal svært mye til for å v si at et helsetilbud «ikke 
er forsvarlig». Det må da  dokumenteres alvorlige svikt Som i  praksis betyr at liv- og 

Omsorgssvikt

helse er truet.   Se http://www.nesoddposten.no/
nesodden-kommune-far-refs-av-fylkesmannen/

Også på andre områder svikter kommunen  i forhold 
til grunnleggende tjenester. 

Kommunens politikere nekter å behandle saken. Er 
de så opptatt av innsparinger at de vil unngå innsyn i 
kritikkverdige forhold? 

Ansvaret for tjenestetilbudet og ansvarlig arbeidsgiver 
i kommunen er selvfølgelig kommunestyret og 
politikerne. 
Se side 4 og 5

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

Årets paroler:
Mot sosial dumping, vikarbyråer og 

velferdsprofitører – Nei til EØS!

Trygge ansatte. Trygge tjenester.

Arrangører: Rødt og SV

Vi inviterer til møteplass med:
Kulturinnslag    Appeller 

Leker for barna     
Café med pølser og kaker
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Kontakt Efthimios Karantonis på 
tlf 458 82 276 eller e-post
efthimioskarantonis@gmail.com

Kontakt  Sigrid Grundt Leine  Tlf   932 27 274 
E-post: sigrid@sosialisme.no

RØDT NESODDEN TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

BLI MED I RØD UNGDOM

Rødungdom.no

Eivind August Reiersen 
døde 25/2-2018 bare 67 år 
gammel.

På Nesodden er Eivind 
mest kjent for sitt arbeid i 
kommunestyret, der han ble 
valgt inn for Rød Valgallianse 
første gang i 1991. Han 
nedla et enormt arbeid. 
Et eksempel på saker han 
engasjerte seg i er graderte 
satser i barnehagene. 
På en eller annen måte 
klarte han å få flertall for 
reduserte barnehagesatser 
for lavinntektsfamilier. Å 
gi alle barn mulighet for 
barnehageplass er et viktig 
klassespørsmål. Selv om 
ordningen nå er svekket 
av det nyliberale styret vi 
har, finnes enda restene av 
ordningen.

Hans siste store 
politiske kamp var mot 
kommunesammenslåinger. 
Han skrev, organiserte 
møter og argumenterte. 
Hans innsats var en viktig 
enkeltårsak til at Nesodden 
slapp unna innlemming i 
storkommune.

Mindre kjent på Nesodden 
er fagforeningsmannen. 
Eivind sine 20 år i Allers, 
mesteparten av tiden i 
klubbstyret, satte spor etter 
seg. Godt medlemsdemokrati 
skapte en kampkraftig sterk 
klubb.

Eivind hadde solide røtter 
i arbeiderklassen. Hans 

bestefar, også Eivind 
Reiersen, var husmannssønn 
og ble stortingsmann. 
Først og fremst var 
bestefar omreisende 
fagforeningsorganisator, 
redaktør og skribent.

Eivind så alltid samfunnet 
nedenfra, fra det lille 
menneskets side. Han brukte 
hele sitt liv til kamp mot 
undertrykkelse, kapitalisme 
og imperialisme.

Sangen var sentral i Eivinds 
liv. I nesten 10 år var han 
dirigent for Rødt kor. De 
sang på 1.mai, 8. mars, lagde 
syngespill om Palestina 
osv. Under Altakampen 
lært de seg den samiske 
nasjonalsangen, Sami Soga 
Lavla og laget syngespill. Han 
har sunget i mange kor og 
hadde ofte med gitaren på 
andre arrangementer.

Det store 
kulturarrangementet 1. 
mai på samfunnshuset/
Tangenten var han en av 
arkitektene bak og stod som 
arrangør de første ti årene.

De siste årene var Eivind 
skribent i Nesoddposten.

Eivind ville skape endringer, 
og Eivind gjorde en forskjell.

Takk for kampen!
Vi vil alltid ha deg med oss.

Nesodden Rødt

Eivind Reiersen til minne

Intervjuet her er 
laget før angrepet 
på Syria, menUSA 
rasler fremdeles med 
sablene. Og regjeringen 
viser “forståelse” for 
det folkerettstridige 
angrepet.

– Et angrep fra USA eller 
NATO vil forverre og 
forlenge lidelsene i Syria, 
styrke al-Qaida, undergrave 
folkeretten og øke risikoen 
for krig med Norges 

naboland Russland. 
Det sier Rødts leder Bjørna 
Moxnes i en utfordring til 
regjeringen.

– Regjeringa må slutte 
å gjemme seg bak USA 
og si ja eller nei til krig 
Syria, sier Moxnes i en 
pressemelding fredag.

Han viser til at Sverige har 
sagt nei til krig mot Syria.

– Men Solberg-regjeringen 
tør ikke ta stilling og 

Ligg unna Syria
gjemmer seg bak at de ikke 
har fått en henvendelse fra 
Trump, framholder Moxnes.
er Solberg?

Moxnes mener spørsmålet 
berører Norges vitale 
sikkerhetsinteresser.

Han krever at 
regjeringen snarest 
må ta stilling til om 
den støtter at NATO-
landene USA, Frankrike 
og Storbritannia truer 
med krig, i strid med 
internasjonal lov, eller 
ikke.

Rødt-lederen er misfornøyd 
med at regjeringen så 
langt har nektet å avklare 
sin posisjon om Syria-
angrep. Utenriksministeren 
begrunnet i Aftenposten 
unnvikelsen med at 
regjeringa ikke har fått en 
«forespørsel fra USA» enda.
rlig svik

– Vi minner derfor Erna 
Solberg om at hun er Norges 
statsminister, og skal ivareta 
Norges interesser. Norge 
kan ikke ha en statsminister 
som ikke tør å ta stilling til 
spørsmål som berører Norges 
vitale sikkerhetsinteresser, 
fordi hun ikke har fått 
beskjed av USA, sier Moxnes.

Han minner om 
utenriksminister Ine 
Eriksen Søreides uttalelse 
om at folkeretten er Norges 
førstelinjeforsvar.

– Det minste man kan 
forlange av en norsk 
regjering er at den sier nei 
til en krig som tilsidesetter 
folkeretten og dermed 
undergraver Norges 
førstelinjeforsvar, mener 
Moxnes.

– Et NATO-angrep på Syria 
vil først og fremst forlenge 
og forverre lidelsene til den 
syriske befolkninga. Men 
det kan i tillegg utløse en 
helt unødvendig og livsfarlig 
konflikt mellom NATO og 
vårt naboland Russland. Et 
slikt NATO-angrep vil være 
et ekstremt svik mot Norges 
sikkerhetsinteresser, sier 
Bjørnar Moxnes.

Usikkerhet om framtida til Nesoddtangen gård 
På møtet i Ad hoc-komiteen 
4. april var det stor 
usikkerhet omkring hva som 
kunne utvikles i tilknytning 
til gården. Det skal holdes 
møte med departementet 
for å finne ut hvilke 
begrensninger som ligger 
i avtalen som ble inngått for 
spleiselaget, og som førte 
til at Nesodden kommune 
fikk mulighet til å kjøpe 

gården.  Det dreier seg 
spesielt om utbygging i 
strandsonen. Det ser ut 
til at psykisk helse inntil 
videre skal få bli på gården. 
Typisk nok ble ikke innspillet 
fra brukerrådet nevnt 
på møtet. Hva mer som 
kan knyttes til gården, er 
usikkert. Det virket som det 
er stor interesse for å selge 
nabotomta til boligbygging

Barnehage-
plass?

Kommunen skriver:
”Det er fortsatt en del av sø-
kerne som ikke har fått svar 
etter opptaksmøtet 05.04 og 
som heller ikke får svar før 
de blir tilbudt barnehage-
plass.” 
Kommunen strever også i år 
med å få plass til alle som har 
lovmessig krav. Barn uten 
lovmessig krav kommer på 
venteliste.
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Ildsjelprisen 2018

 Ildsjelprisen 2018 deles 
ut for 6. gang 1. mai. 
Nesodden Rødt ønsker 
forslag på kandidater.

Vi lever i et samfunn som 
dyrker ledere og makt, hvor 
elitens meninger veier tyngst.
Vi vil rette søkelyset mot 
at de viktigste sosiale end-

ringene i samfunnet skapes 
nedenfra, av ildsjeler og 
folkebevegelser. Av folk som 
følger sine brennende hjerter 
og setter sitt engasjement ut i 
handling.
De gjør, i det stille, eller syn-
lig i media, en helt avgjø-
rende innsats for å ta vare 
på mennesker og miljø, og 

utvikle samfunnet.

Vi ønsker innspill  om enkelt-
personer eller grupper som 
kandidater til årets ildsjel, 
innen 25. april. Kontakt: May 
Liss Ananiassen tlf 980 85 
999 epost: fjelltante@gmail.
com

Fra utdelingen i 2013

Spørsmålet ordfører 
ikke ville ha

Jeg er som far bekymret for 
hvordan voksentettheten vil 
bli på mitt barns avdeling 
etter utvidet åpningstid. 
Jeg var med på en 
spørreundersøkelse for litt 
siden der jeg svarte at jeg var 
tilfreds med åpningstidene 
i barnehagen til min sønn. 
Jeg har sett i ettertid at dette 
stemmer godt overens med 
det foreldregruppen ved 
de fleste barnehagene har 
svart. Det er i grunn kun to 
barnehager som har svart 
avvikende. Ved Bjørnemyr 
er de ikke helt tilfreds 
med åpningstiden og ved 
Sunnhagen er de ikke helt 
tilfreds med å stenge 16:30. 
Jeg er opptatt av at mitt 
barn har voksne rundt seg 
som kan passe på ham hele 
dagen. Jeg synes at det til 
tider kan være litt få voksne 
på avdelingen når jeg levere. 
En voksen synes jeg ikke er 

optimalt i leverings og hente 
situasjon. Jeg har derfor 
forsøkt å hente og levere mitt 
barn i de tidene det er to 
voksne på avdelingen 

Spørsmål: hvordan har 
kommunen kommet frem 
til at det er forsvarlig å 
utvide åpningstiden med 
30 minutter, men bare 
tilføre 15 minutter av tiden? 
Hvordan kom de frem til 
dette regnestykket? Vil det 
nå bli slik at det blir lengre 
tidsperioder det er en eller to 
voksne på avdelingen?

Rådmannens svar kan 
kort oppsumeres slik. 
Bemanningen i barnehagene 
er god og en ekstra halv time 
åpningtid kan gjennomføres 
uten ekstra bemanning, men 
vi har likevel tilført litt ekstra 
ressurser. 

Det sluttet flertallet i 
kommunestyret seg til.

Innbyggerspørsmål 
– det er fali det!

I forbindelse med saken 
om utvidet åpningstid 
i barnehagene ønsket 
en av foreldrene å stille 
spørsmål i kommune-
styret. Det ønsket ikke 
ordfører Wickholm.  Det 
føyer seg inn i en lang 
Arbeiderpartitradisjon 
for å holde engasjerte 
innbyggere på avstand.  

Slik står det i kommunesty-
rets reglement:

§ 6. Offentlig spørreordning 
fra kommunens innbyggere. 
Utsendinger.
«Før møtet settes kan det 
gjennomføres inntil 30 
minutters offentlig spør-
retid og mottas utsendin-
ger.»  «Alle personer som 

er bosatt i kommunen kan 
stille spørsmål.»  «Spørsmål 
sendes ordfører senest innen 
kl.10.00 to dager før møtes 
start. Alle spørsmål må gjelde 
kommunale forhold og være 
av allmenn interesse.» 

Hvordan spørsmål om 
voksendekningning i bar-
nehagene ikke kan være av 
almen interesse forstår vi 
ikke.  Wickholm begrunner 
avslaget med henvisning til 
synspunkter i et notat fra 
kommunenes sentralfor-
bund. Det kan ikke selvfølge-
lig ikke oppheve et kommu-
nalt reglement. 
Avslaget er innklaget for 
fylkesmannen. 
Rødt oppfordrer innbyggere 
til å bruke sine rettigheter.

En brutal sosialpolitikk

I desember vedtok 
kommunestyret 
sosialhjelpssatser. Det nye 
er at kommunen har startet 
en prosess med å gå ned fra 
statens veiledende satser. I 

En av ti norske barn nå vokser opp i fattigdom. Dette utgjør omtrent 
100.000 barn. Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001. Kommune-
styret på Nesodden bidrar til å øke den

denne omgangen gjelder det 
bare familier med mange 
barn. Men vedtaket åpner for 
nye tilstramminger til neste 
år. Rødt fremmet tre forslag:

1. Ingen satser skal være 
lavere enn statens veiledende 
normer.  Ve fikk bare støtte 
fra Frp.
2. Alle satsene heves med  
3%. Vi fikk bare Rødt sine 
stemmer.
3. Kommunen har som 
mål å øke satsene til SIFOs 
beregnede kostnader for  
livsopphold.  Vi fikk bare 
støtte fra MDG. (SIFO lager 
beregninger over hva det 
koster å leve)

Det er skremmende  lite 
engasjement rundt 
spørsmålet.   
I løpet av debatten kom det 
fram at kommunen regner 
inn barnetrygd som inntekt 
når sosialhjelp skal beregnes. 
Det gjør situasjonen mye 
vanskeligere. Rødt kommer 
tilbake med forslag om å ta 
det ut av beregnet inntekt.

Nye normer for 
barnehagene

Endelig etter lang tids 
trenering kommer det nye 
normer for hvor mange 
barnehagelærere det skal 
være og hvor mange ansatte 
det skal være pr. barn i 
barnehagene. Det passerte 
statsråd 6 april.  Selv om 
normene er betydelig 
slappere enn ønskelig er det 
et viktig framskritt. Begge 
deler blir en utfordring for 
Nesodden som ikke har 
avsatt midler til noen av 
tiltakene som antakelig blir 
pålegg fra høsten av.  Her 
kreves rask oppfølging. 

  Torsken i Oslofjorden er full 
av kvikksølv. Har prosjekt ”Ren 
Oslofjord” spredd miljøgifter?

Nesoddposten spør og 
fortsetter:

Etter vårt syn er det 
påfallende at økningen i 
kvikksølvnivåene i torskefilet 

fra Indre Oslofjord aldri 
har vært større enn 
etter at mudrings- og 
deponeringsprosjektet ”Ren 
Oslofjord” startet i 2006.
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Systemsvikt

Det kommunale helse- og 
omsorgsapparatet betyr 
svært mye for vår velferd. 
Ansatte i kommunen gjør 
en stor jobb innenfor svært 
trange økonomiske rammer.   
Mange er fornøyd og glade 
for tilbudene de får. Å ta 
vare på  og utvikle  disse 
tjenestene er svært viktig.  

Som det framgår av 
flere artikler i dette 
nummeret, er det 
imidlertid også alvorlige 
svikt og dystre trekk ved 
utviklingen.  Dette er 
ikke  tilfeldigheter,men 
henger  sammen 
med en presset 
kommuneøkonomi.  
Mellomlederne 
blir i stadig større 
grad nødt til å være 
budsjettvoktere på 
bekostning av sitt faglige 
ansvar. Pasientens 
behov får mindre 
betydning enn å hindre 
budsjettoverskridelser. 

Å spare seg til fant

Denne formen for 
budsjettstyring som 
praktiseres er  på lang sikt 
ekstremt dyr.
Å unngå spesialundervisning 
for ett barn med skrive og 
lesevansker kan spare årets 
budsjett for kr 100 000,- 
Men hva koster det 
samfunnet med et barn som 
vokser opp uten å kunne lese 
og skrive de neste 70 årene?. 
Tilsvarende kan det 
spares hundretusener på 
å avslå rehabiltering på 
«årets budsjett».  Dette 
er dyre og delvis «ikke 
lovpålagte» tjenester, 
men de samfunnsmessige  
kostnadene kan bli 
svært høye dersom 
konsekvensene til slutt blir 
varig arbeidsuførhet og 
uførepensjon.

Et verdispørsmål

I tillegg er spørsmålet 
om hvordan vi behandler 
våre svakeste et viktig 
verdispørsmål. Et samfunns 
verdighet kan måles på det.

Politisk og administrativ 
ansvarsfra-skrivelse

Administrasjonen og 
lederen for Helse- og 
omsorgsutvalget har nektet 
å  svare konkret på spørsmål 
fra Nesoddposten.  I tillegg 
som det framgår av annen 
artikkel i dette nummeret, 
har  leder for Helse- og 
omsorgsutvalget, Beate 
Fahre (H) satt disse alvorlige 
tilfellene av omsorgssvikt 
på dagsorden i utvalget  og  
nektet Rødts medlemmer i 
utvalget å stille spørsmål til 
administrasjonen om disse 
forholdene. Saken er bragt 
inn for kommunestyret 
og det gjenstår å se om 
kommunestyret har en 
like passiv holdning til 
disse sakene.  Et bakteppe 
for  disse hendelsene 
er  jo unektelig de store 
budsjettnedskjæringene  de 
siste årene på i alt ca 50 
millioner som AP, H og MDG 
har stått bak. .

Tre ubesvarte spørsmål 
til hendelsene:

På grunn av denne totale 
tausheten omkring disse 
hendelsene vil mange  føle 
seg utrygge inntil følgedne 
spørsmål er besvart:

- Hvilke tiltak er  gjort for at 
slikt ikke skal gjenta seg?
- Er det nå gitt nødvendig 
opplæring?
- Hva slags ny rutiner er 
innført?

Rødts krav:

- Ledere og tildelingsteam 
må sette pasientene og faglig 
ledelse i sentrum. «Faglig 
forsvarlig» må trumfe «årets 
budsjett».
- Råd fra spesialist-
helsetjenesten må følges. 
- Samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten 
må utvikles for å styrke 
kommunens kompetanse. 
- Personvernet skal 
bare brukes til å verne 
brukere, ikke til å beskytte 
administrativ og politisk 
ledelse mot innsyn. 
- Folkevalgte (og 
innbyggerne) skal få detaljert 
kunnskap om drift samt 
utfordringer og full åpenhet 
om systemproblemer. 
- Kommunestyret må ta sitt 
ansvar som ledelse alvorlig 
og ikke gjemme seg bak 
administrasjonen.
- Økonomiske vansker med å 
klare de store oppgavene som 
staten har pålagt kommunen 
må synliggjøres, ikke dekkes 
over med dårlige tjenester. 

Får du tjenestene du har 
krav på?

Frenetisk «sparing» kan 
medføre at brukerens 
beste blir nedprioritert. 
I en del tilfelle har 
Fylkesmannen sagt at 
tjenestene ikke tilfredsstilt 
de minimumskrav som loven 
stiller. At informasjonen du 
får i møte med kommunen 
ikke er fullstendig har vi flere 
eksempler på. Vi har også 
eksempler på at ansatte har 
fått kritikk for å gi pårørende 
informasjon om mangler 
ved tilbud.  Sjekk derfor 
om tilbudet du får er faglig 
tilfredsstillende. Dersom du 
er i tvil bør du klage. 

Noen sjekkpunkter:

•	 Kommunen tilbyr 
det de har tilgjengelig – ikke 
det brukeren trenger.  Ved 
helse- og sosialtjenester er 
det brukernes behov som skal 
være i sentrum. I kommunen 
er økonomiske innsparinger i 

fokus og da kan lett «billige» 
alternativer som ikke er i 
samsvar med brukernes 
behov bli anbefalt. 

•	 «Kommunen har 
ikke noe slikt tilbud.»  Etter 
omfattende nedskjæringer 
kan det ofte være «sant» 
men usant i den forstand 
at kommunen er forpliktet 
til å skaffe det. Det kan 
handle om faglig kvalitet 
på helsetjenester eller 
f.eks. enetimer dersom 
gruppearbeid ikke fungerer 
osv.  Det skal fremdeles 
handle om hva som brukeren 
trenger, ikke om hva 
kommunen «har». 

•	 Kommunen 
kjenner ikke til nye krav 
eller metoder.  Med svært 
stramme budsjetter er ikke 
kommunen alltid oppdatert 
og det kan være nødvendig å 
undersøke muligheter selv. 

•	 Kommunen gir ikke 
informasjon om klagerett og 
tidsfrister.

I en del saker har kommunen 
avvist klagene, mens 
de likevel blir felt av 

fylkesmannen etterpå.   

Mange taper klagesakene 
sine, selv om de er berettiget.  
For å vinne klagesaker 
må man forstå systemet 
og stille riktige spørsmål.  
Fylkesmannen er en juridisk 
instans. Han svarer ikke 
på om tilbud er gode eller 
dårlige, eller tar stilling til 
det skjønnet kommunen har 
gjort. . Han vurderer bare 
om  lovens minimumskrav 
er brutt. Dette er ikke lett 
å begrunne i forhold til et 
lovverk som er nokså rundt 
og snakker allment om 
«forsvarlighet».  Forskrifter 
er ofte litt mer spesifisert.   
Alle «enkeltvedtak», 
som  fattes når du søker 
kommunale tjenester kan 
ankes.  For å få formulert 
klager godt nok anbefales 
at du søker hjelp hos 
organisasjoner som har 
erfaring. 

Mer om hvordan du klager 
kan leses her:

http://www.nesoddposten.
no/far-du-riktig-hjelp-av-
kommunen/#more-17524  

Odd Edvardsen sitter i 
Helse- og sosialutvalget for 
Rødt

Uten interesse for Helse- 
og omsorgsutvalget?

Beate Fahre er leder av 
Helse- og omsorgsutvalget 
og representerer Høyre

«beskjeden»? Hvor står 
dette i reglementet for 
utvalget? Alle saker utvalget 
behandler, er i prinsippet 
enkeltsaker. Den videre 
begrunnelsen var at vi 
som utvalg heller ikke har 
anledning til å lukke møter 
for å behandle enkeltsaker. 
Igjen en påstand som ikke 
holder vann. (For øvrig var 
det kun bedt om orientering 
om disse sakene på generelt 
grunnlag.) I reglementet 
for utvalget står det at 
saksbehandlingen skal skje i 

Som Rødts representant i 
utvalget ba jeg før møtet 
i utvalget 11.april om en 
redegjørelse fra helsesjefen 
i «beinbruddsaken» om 
hvilke tiltak som er iverksatt 
for å sikre at slike hendelser 
ikke gjentar seg. Videre 
ønsket jeg en redegjørelse 
for hvorfor utvalget ikke 
var orientert om uttalelsen 
fra Fylkesmannen, og om 
det var andre uttalelser fra 
Fylkesmannen som utvalget 
ikke var gjort kjent med. 
Etter forslag fra utvalgets 
leder sa resten av utvalget 
(H, AP, MDG og Krf) seg enig 
i at det ikke skulle være tillatt 
å stille disse spørsmålene 
til helsesjefen! Nesodden 
kommune har altså et helse- 
og omsorgsutvalg som ikke 
ønsker å diskutere eller bli 
informert om alvorlige avvik i 
pasientbehandlingen. 

Begrunnelsen fra lederen 
for dette ytringsforbudet 
er også interessant: Hun 
hevdet at utvalget ikke kan 
behandle eller uttale seg 
om enkeltsaker, og at hun 
hadde fått klar beskjed om 
dette! Hvor har hun regelen 
fra, og hvem har gitt denne 

henhold til kommunelovens 
kap.6. Her står det at faste 
utvalg i en kommune kan 
gjennomføre lukkede møter 
av hensyn til personvernet 
mm. 

Det er pinlig at Helse- 
og omsorgsutvalget på 
Nesodden ikke våger å ta tak 
i og diskutere slike alvorlige 
saker på helseområdet. 
Like beklagelig er det 
at begrunnelsen for dette er 
basert på tvilsom jus. Det var 
en dårlig dag for brukerne 
og åpenheten i Nesodden 
kommune!
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Bergertoppen/Skoklefallsletta: 
Historien om ansvars-fraskrivelse for de svakeste

Skole uten fagfolk på dysleksi
Begge Sonias barn 
ble utredet av PPT 
(Pedagogisk psykologisk 
tjeneste) for tre år siden. 
Begge fikk diagnosen 
dyslektiker.  Skolen 
hadde ingen fagperson 
(Spesialpedagog 
eller logoped) til å 
følge opp en tilpasset 
leseopplæring. 
Eldstemann fikk likevel 
et tilbud som fungerte. 
Det gjorde det ikke for 
yngstemann. 

- Det endte med at  jeg ved 
hjelp av venner å kjente 
måtte lage et opplegg selv. 
I syv måneder drev  jeg 
spesialundervisning hver 
ettermiddag etter eget 
opplegg. Kontaktlærer var 
svært samarbeidsvillig.  Etter 
hvert presset jeg fram et 
samarbeidsmøte med PPT 
som de ikke var spesielt glade 
for.  Jeg måtte være tydelig 
på at spesialundervisning 
var skolens ansvar, ikke den 
enkelte forelder,  og skulle 
foregå i skoletiden.  Nå er 
det ansatt en som fullfører 
opplegget med 2 spesialtimer 
i uka, forteller Sonia.

Kunnskapsløshet

- Det er tydelig mangel 

Sonia Muñoz Llort er utdannet spesialpedag og ansatt 
på Sunnås. Fra mai universitetsrektor på institutt for 
spesialpedagogikk på Blindern. Måten kommunen møtte 
hennes barn med dysleksi på var ikke imponerende. 

på kunnskap og vilje til 
å drive forskningsbasert 
opplæring. Da blir det mye 
tull.  Det er mye uforstand 
i administrasjonen også.  
Jeg måtte understreke at 
undervisning måtte foregå 
som enetimer eller med 
elever på samme nivå. 
Aldersgrupper som ikke er 
på samme kunnskapsnivå 
fungerer ikke. 

Alvorlige konsekvenser

På kort sikt kan manglende 
tilpasset opplæring føre til 
kunnskapshull som kan 
gjenspeiles i form av lav 
mestring og selvtillit hos 
den enkelte eleven.  Å ha 
opparbeidet kunnskapshull 
og lite faglig mestring, 
kan fort føre til frafall 
fra skolen. Ikke nok med 
det, når bearbeiding av 
skriftlig informasjon 
har så stor tilknytting til 
forventet selvstendighet 
blant voksne blir dette en 
kilde for potensiell sosiale 
skamlegging.  50 % av de 
som står utenfor arbeidslivet 
har lesevansker. 

Store mørketall

- Hvordan går det med barn 
av foreldre som ikke har 

spesialkompetanse eller 
kjennskap til systemet?  

Det tyder på store mørketall i 
forhold til en viktig rettighet.  
Anbefalingene som kommer 
etter utredning må leses 
nøye og du må sørge for at de 
følges opp, sier Sonia.

Sats på kompetanse

Kommunen har ikke 
nok spesialpedagoger og 
logopeder.  De som er igjen 
har ikke tid til fagutvikling 
og å opprettholde 
fagkunnskapen sin.  Lærerne 
får ikke støtten de trenger 
med barn som har spesielle 
behov. Utdanningsforbundet 
har også påvist mangelen 
på fagpersoner og stor 
bruk av ufaglærte til 
spesialundervisning.  Det er 
derfor vesentlig at Nesodden 
kommune styrker betraktelig 
ressursene og kompetansen 
mot tidlig innsats for 
alle barn i kommunen. 
Flere spesialpedagoger i 
barnehagene og skolene, 
romslige tidsrammer for 
tettere samarbeid mellom 
kontaktlærere, faglærere, 
spesialpedagoger og 
pedagogiske assistenter og 
målrettet kompetanseheving 
både blant PPT-ansatte og 

Kommunalsjef for Helse- og omsorg erAnita Nilsen. Systemsvikt er et ledel-
sesansvar, både administrativt og politisk 

pedagogisk personal på 
skolene kan sikre en god 
opplæring hos barna våre.” 

Kommunalt forfall

For noen år tilbake var 
Nesodden kjent for å være 

gode på spesialundervisning.  
Av rapporten til KS 
i høst framkommer 
det at Nesodden har 
halvparten så stor bruk av 
spesialpedagogiske timer 
som gjennomsnittet for 
kommunenorge. 

Start i motvind: 

Nesodden kommune avslo 
på starten av 2000 tallet 
en rekke søknader om 
avlastning fra foreldre 
med multihandicappede 
barn. Dette satte disse 
foreldrene i en forferdelig 

utfordrende og vanskelig  
situasjon i dagliglivet. 
Mange av disse barna 
trenger døgnkontinuerlig 
tilsyn og oppfølging og 
foreldrene er konstant  
redde for barnas  liv og 
helse. Igjen fører dette 

til at mange sliter seg ut.. 
Mange avslag ble anket 
inn for fylkesmannen. Alle 
fikk medhold. Dette tvang 
kommunen til å gi tilbud 
om avlastning.Og et av 
resultatene var, riktignok 
motvillig fra kommunens 
side, opprettelsen av 
Bergertoppen. 

Knusende rapport: 

I 2009 kom 
Helsedirektoratets nasjonale 
rapport «Det vil helst 
gå bra» om kommunale 
institusjoner. Det stod 
ikke bra til. Bergertoppen 
kom på bånn med avvik på 
alle de fire områdene som 
ble undersøkt. De ansatte 
var fortvilet. Rødt Nytt 
intervjuet verneombudet om 
bl.a. behovet for flere faste 
stillinger ,om reduksjonen 
i vikarbruk,  og behovet 
for  faglig opplæring. I 
kommunens administrasjon 
møtte de ansatte en nokså 
kald skulder. Nye skandaler: 

På forsiden er  tre alvorlig 
saker fra Bergertoppen (nå 
Skoklefallåsen) beskrevet. 

Det kan se ut som om 
forholdene har gått fra vont 
til værre .

En konklusjon:

En konklusjon fra rapporten 
«Det vil helst gå bra..» er 
at: Kommunens ledelse må 
etterspørre og følge opp 
kvaliteten på tjenestene 
i hver enkelt barne- og 
avlastningsbolig. Det er 
uforsvarlig av ledelsen å bare 
legge ansvaret over på det 
utøvende personalet.

Forbedringer?

Ingenting tyder på at 

noen grunnleggende 
forbedringer har skjedd.  
Sentrale utfordringer er:

- Følges råd fra 
spesialisthelsetjenesten? 

- Er det økonomisk armslag 
til å gjøre nødvendige tiltsak 
når pasienter med særskilte 
medisinske utfordringer 
kommer?

- Er journalføringen 
forsvarlig?

- Er det gjort omfattende  
opplæring av personalet?

- Er det fast, stabilt 
personale?



6 Nesodden Nr. 1, april  2018                                                                      6

Årsmøte i Rødt: 
Framgang
På årsmøte 7. mars ble 
følgende styre valgt:
Leder: Geir Christensen
Nestleder: Rønnaug Stensrud
Styremedlem: Anne Line 
Sund
Styremedlem: Efthimios 
Karantonis
Styremedlem: Espen Kihle
Rød Ungdom kontakt: Lily 
Agnes Koltveit Ford

Årsmøtet kunne 
oppsummere framgang på 
flere områder, bl.a.:
Betydelig valgframgang 
(valgvinner etter MDG),
økende medlemstall og 
stifting av nytt Rød Ungdom 
lag.

Planer for året som kommer 
tok utgangspunkt i ønsket 
om å endre maktforholdene: 
Vekk fra utbyggere og 
kapitalmakt og tilbake til 
innbyggerne på Nesodden. 
Brukermedvirkning og 
ikke byråkratstyring innen 
helse. Lytt til lærere, elever 
og foreldre i skolen, ikke til 
byråkrater i forvaltningen.

Egen bolig på Nesodden - kun for det rike?
Av Christine Tetlie, 1. 
vararepresentant til Plan- 
og teknikkutvalget 

Her på Nesodden har vi det 
fint, kort vei til Oslo, land og 
strand. 

“Sammen for det gode liv “ er 
kommunens motto. 

“Det gode liv” - for hvem? 

Det er de pengesterke som 
vinner budrunden. For 
kostbart er det å bo her. 
Prisveksten på Nesodden 
var på 10.8 % i 2017. Det 
er mye høyere enn i Oslo. 
Gjennomsnittsprisen på 
en bolig ligger nå på 3.5 
millioner. Nybygg koster kr 
70.000 pr kvm. Hvis du ikke 
har en meget godt betalt jobb 
og egenkapital, har du ingen 
sjanse. Slik det er pr i dag, 
lånes det ikke ut mer enn 3,5 
ganger din årsinntekt, og da 
blir det et enkelt regnestykke. 
Er ikke arven på konto 
eller sparepengene store, 
da er du nok dømt til å bo 
i underetasjen og spe på 
inntekten til de som har det 
store huset og lånet. 

Rødts fanesak: Sosial 
boligbygging.

For Nesodden Rødt er 

sosial boligbygging en 
fanesak. Vi fremmer 
følgende vedtaksforslag til 
alle feltutbygginger: “Det 
inngås utbyggingsavtale. 
“ Utbyggingsavtalen 
inneholder følgende krav til 
utbygger: 1: 30 % av bebygget 
areal skal være boliger hvor 
kommunen har tildelingsrett. 
2: Det dannes borettslag 
med priser som er regulert 
etter konsumprisindeksen. 
3: Disse boligene skal 
ikke belastes med 
tomtekostnader. 4: 
Disse boligene skal ha 
en kvadratmeterpris 
som ligger minst 25% 
under kvadratmeterpris 
for de øvrige boligene i 
utbyggingsprosjektet. 5: Det 
søkes om dispensasjon fra 
Plan - og bygningsloven for 
dette formålet.” Vi ønsker 
dette som prinsipp for alle 
større utbygginger. Planen 
for sosial boligbygging - for 
det finnes faktisk en slik 
plan! - har ligget i en skuff 
hos kommunen lenge nok. 
MER enn lenge nok! Det er 
på høy tid å iverksette den. 
Til nå har den tjent som 
skrytesak og skalkeskjul for 
de av de politiske partiene 
som ønsker å fortsette å gi all 

makt til utbyggerne.

Rødts framtidshåp

Vi håper at vi som bor 
her, kan se fram til 
en utvikling som gjør det 
mulig for alle å skaffe seg 
egen bolig. Først og fremst 
forventer vi at kommunen 
tar skikkelig grep for å 

styre eiendomsutviklingen 
her på Nesodden. Altfor 
lenge har kommunen vært 
medspiller i en bolig- og 
utbyggingspolitikk der 
utbyggerne har hatt 
makta, med enorm profitt 
som resultat. En slik 
bolig”politikk” strider 
mot interessene til store 

grupper nesoddinger og 
hindrer dem i å få drømmen 
om et selveid hjem 
oppfylt. Vi i Rødt arbeider 
for et Nesodden som 
er innbyggernes, ikke 
utbyggernes, Nesodden.

Sammen for det gode liv. 
FOR ALLE!

Fagerstrand – planløs vekst 
– eller samfunnsplanlegging?

Fagerstrand tåler  noe 
utbygging, men en 
profitt-styrt planløs 
masseutbygging  slik 
flertallet legger opp til, er 
ikke svaret.

Av planer vi kjenner 
foreligger:
Strandlia 1 og 2, Spro havn, 
Sagstubben, Kløftaveien, 
Kveldsroveien, Fagerstrand 

sjøside, Fagerstrand 
sentrum, Munkerud, Lillerud 
med til sammen nærmere 
2000 potensielle boliger 
tilsvarende opp til 5000 
mennesker. I tillegg ligger 
flere områder på beddingen. 
For et område med i 
underkant av 3000 
innbyggere er det voldsomt.  
Stor utbygging krever 
samfunnsplanlegging. 

Her svikter det. Dersom 
ikke Fagerstrandboerne 
tvinger fram solid 
samfunnsplanlegging vil 
området få mye kaos og 
vekstsmerter. Utfordringene 
er:

Infrastruktur først

- Skolekapasiteten på 
Myklerud er omlag 320-
330 elever. Med planlagt 
utbygging kreves kanskje 
dobling.
- Barnehager – En antydning  
fra rådmannen om mulig 
utvidelse av Fagerstrands 
eneste barnehage er alt, så 
vidt Rødt Nytt har kunnet 
bringe på det rene. 
- Veiløsninger – her har 
Fylket satt foten ned, 
så det arbeides med 
Skogheimkrysset. Men med 
en dobling eller tredobling 
av folketallet er det adskillig 
mer som må gjøres.
- Sammenhengende gang- og 
sykkelveisystem. Her finnes 
bare fragmenter til plan.
- Vann- og kloakk er heller 
ikke planlagt overordnet.
- Utbygging av møteplasser 

og kommunale tjenester.  
Omsorgsboliger og sykehjem 
på Fagerstrand er en del av 
dette. 
- Utvikling av ungdomtilbud,  
osv er andre deler. 
Alt dette skal være klart før 
innflytting, ikke lappes på 
etterpå.

Arbeidsplasser

Nesodden er en av 
Norges utpregede 
pendlerkommuner. 
På Fagerstrand er det 
mulig å få til omfattende 
næringsutvikling. Men 
uten styring velger 
eiendomsspekulanter alltid 
boliger. Det gir betydelig 
større profitt. Fagerstrand 
brygge er omregulert fra 
næring til kombinerte 
formål. Kombinerte formål 
har lett for å bety boliger med 
to vaktmestere.  Sjørelatert 
næring – som stedet er 
utmerket til – kan, istedenfor 
å vokse, bli presset bort. 
Fagerstrand sentrum får 
samme konflikten. Munkerud 
– som er regulert for næring 
– kan bli det eneste vi får.   

Kortreist arbeid er det 
viktigste miljøtiltaket vi 
kan gjøre. Rødt ønsker at 
Fagerstrand skal bli et sted 
du pendler til, ikke fra. 

Et tydelig sentrum

En bygd trenger et sentrum. 
Skogheim er formelt valgt. 
Men med mulig  utbygging 
av butikker m.m både ved 
rundkjøringen på Gjøfjell 
og på Fagerstrand brygge er 
det lagt opp til et litt tomt 
sentrum.

Ta vare på naturen

Utbyggingen kan fort 
ødelegge viktige biotoper og 
trekkveier for dyr. Vi trenger 
skikkelige og uavhengige 
utredninger av fare for 
ødeleggelse av biologisk 
mangfold m.m. Ikke slik 
praksis er nå, at utbyggerne 
får laget slike rapporter, uten 
sikring av forsvarlig innhold. 

Kommunen har ansatt 
samfunnsplanlegger. 
En helhetlig plan for 
Fagerstrand haster.  

Fagerstrand er en perle som må taes vare på.  Utbygging 
krever en gjennomtenkt plan.
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Nesodden ligger 
midt i sentrum av 
Oslofjordregionen og 
opplever et voldsomt 
utbyggingspress. 
Planer om mer enn 
4000 nye, dyre boliger 
er lansert. Om mindre 
enn ti år kan altså 
Nesodden ha over 30 
000 innbyggere med 
en folketetthet på ca 
500 innbyggere pr. 
kvadratkilometer. En 
folketetthet omtrent som 
Drammen. Da begynner 
det å bli vanskelig å 
snakke om grønne og 
landlige Nesodden. 
Vår lille kommune 
er allerede blant de 
20 tettest befolkede 
kommuner i Norge, 
tettere enn de fleste byer. 

Det foreligger ingen planer 
om sosial boligbygging/
rimelige boliger. 
Næringsarealer ser det også 
svært smått ut med. 

Denne utviklingen styres 
av eiendomsspekulanter. 
Svært god fortjeneste på 
boliger i det ufrie, dyre 
markedet betyr at vi får kun 
det, dersom kommunen 
ikke tar styringen. 

Stor folketallsvekst i Oslo 
og Akershus

Det er planlagt en stor 
folketallsvekst i Oslo og 
Akershus.  Av flere av 
de politiske partiene på 
Nesodden, særlig Høyre, 
blir denne utviklingen 
omtalt som om den skulle 
være “skjebnebestemt”. Vi 
må ta vår del av ansvaret 
for utviklingen, får vi høre. 
Men en slik utvikling er 
ikke “skjebnebestemt”, 
den skyldes en planmessig 
sentraliseringspolitikk. Det 
er ingen gode grunner til 
å bosette nærmere 30% 
av Norges befolkning i en 
radius på ca 3 mil fra Oslo 
Rådhus. Norge er tjent 
med en spredt bosetting. 
Sentraliseringspolitikken 
må snus til 
skikkelig distriktspolitikk. 

Åtte knutepunkter i 
Akershus

Når det er sagt, inneholder 
utbyggingsplanen for 
Akershus åtte knutepunkter 
som skal ta det alt vesentlige 
av veksten. I Follo er det 
Ski og Ås. Nesodden er fra 
fylkesmyndighetenes side 
ikke tiltenkt særlig vekst. 
Den lille veksten som er 
ønsket på Nesodden er 
tiltenkt Nordre Nesodden. 
Gigantutbyggingen som 
planlegges, er i strid med 
de overordnede planene 
for Akershus. Den ensidige 
utviklingen på Nesodden 
kan fortsette uforstyrret, 
så lenge kommunen ikke 
har noen  overordnet 

plan, men behandler hver 
enkelt byggesøknad for 
seg, uten noen som helst 
helhetsvurdering. 

Nesodden - en 
historie om neglisjert 
infrastruktur

Når boligene står der, må 
det skaffes skoleplasser, 
barnehager, veier osv. Da kan 
kan vi få høre f.eks: 

-Siden kommunen ikke 
har andre tomter må vi 
dessverre, og selvsagt helt 
unntaksvis, bygge i Nesodd-
marka ogdyrket mark. 

-Wooops!– ble det så stor 
biltrafikk at vi må bygge 
firefeltsvei? Det har ingen 
tenkt på......  

Nesodden er full av etterslep 
på grunn av manglende 
planlegging.  Eksempelvis:

- De mange dårlige velveiene 
som er beregnet på få hus 
og hyttebebyggelse, er 
ikke oppgradert i takt med 
utbyggingen.

- Mangelen på gang- og 
sykkelveier i områder med 
økende befolkning utgjør en 
stadig større fare for liv og 
helse. 

- De tilbakevendende krisene 
med akutt mangel på skole- 
og barnehageplasser.

- Mangelen på omsorgs-
boliger blir - muligens - løst 
på overtid om noen år.  

Rødts ønsker og håp for 
framtidas Nesodden

Rødt ønsker en offentlig 

Skal Nesodden bli en by?

Bildet er fra Sweco (Konsulentselskap - motto: Vi former framtiden) sin 
visjon om å utvikle Nesodden til Oslo sentrum Sør. De aktuelle planene er 
betydelig mindre, men peker samme vei.

gjennomgripende og 
grundig diskusjon om hvilken  
strategi kommunen må 
utarbeide - og gjennomføre.

Blant  de grunnleg-
gende spørsmålene vi vil ha 
på dagsorden er: 

- Skal vi satse på å skape 
arbeidsplasser og dermed 
redusere pendlingen, 
noe som vil redusere 
miljøødeleggelsene og skaffe 
mange nesoddinger en lettere 
hverdag? 

- Skal vi prioritere næring 
eller boliger på vår 
begrensede plass?

- Hva skal til for å få 
gjennomført bygging 
av rimelige boliger på 
Nesodden? (Boligsosial 
handlingsplan)

- Hvordan skal forholdet 
mellom arbeidsplasser, 
barnehager, kommunale 
tilbud, handel med mere 
være?

- Hvilke tiltak er 
nødvendige  for å beskytte 
de særegne biotopene i 
indre Oslofjord, ta vare 
på Nesoddens dyrebare 

biologiske mangfold? 

- Hvordan skal vi få vernet 
marka? 

- Hva er grensene for 
befolkningsvekst opp 
mot å ta vare på «grønne 
nesodden» samlet og for 
skolekretsene?  

Ut fra en slik samfunns-
debatt ønsker vi 
at kommunestyret 
skal ta grep og styre 
utviklingen til beste for  
ALLE innbyggerne på 
Nesodden.   

Vil Nesoddmarka og landbruket overleve?
Den friske lufta, naturen og 
nærheten til sjøen  lokker 
folk til å bosette seg her på 
halvøya. Spørsmålet blir 
hvor mange hus, veier og 
parkeringsplasser idyllen 
tåler. 

Når begynner utviklingen å 
medføre utryddelse for dyr, 
planter og deres leveområder 
? Oslofjordområdet er 
et spesielt rikt biologisk 
område, og vi er forvaltere 
av det. 

Nesoddmarka er  med sine 
ca 30 kvadratkillometer  ikke 
stor. Langrennet «Nesodden 
på langs» er 16,5 km, ikke 
akkurat noe langløp. Det 
krysser offentlig vei 7 ganger 
for å komme fra Myklerud til 
Berger. Forbindelseslinjene 
til sjøen er få.

Jordbruksarealene er også 
under press.

Nå trues marka og 
jordbruksarealene av stort 
byggepress.  Direkte gjennom 
forslag om bl.a. boligbygging 
i skogen til Vestre  Skoklefall 
gård og rundt Skoklefalltjern. 
Indirekte kanskje betydelig 
mer gjennom massiv 
utbygging utenfor marka 
som i neste omgang 
krever infrastruktur som 
skoler, barnehager, veier, 
parkeringsplasser osv som 
kommunen ikke har avsatt 
tomter til. 

Strategien er  lik den man  
bruker for å spise en elefant. 
- Du tar en bit av gangen.  
Summen av tilsynelatende 
små dispoensasjoner og 
omreguleringer blir fort 
dramatisk. Akkurat som 
i strandsonen styres fort 
kommunen gjennom 
dispensasjoner.

Rødt vil:

−	 Ta vare på det unike 
biologiske mangfoldet i 
indre Oslofjord gjennom å 
verne marka, strandsonen og 
forbindelseslinjer imellom.
−	 Den eneste måten 
å få til varige byggegrenser 
vi ser er at Nesoddmarka 
vernes gjennom markaloven. 
Da reduseres mulighetene for 
å dispensere eller omregulere 
bitevis, slik det nå gjøres.  
(Vi vil se på byråkratiske 
utfordringer som loven 
innebærer for landbruket 
for å unngå å skape ekstra 
vansker for skjødsel av 
skogen.)
−	 Siden flertallet i 
kommunestyret er mer 
opptatt av utbyggernes 
interesser enn innbyggerne 
og naturen trengs en kraftig 
oppinion for å få satt ned 
varige byggegrenser.  
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MINISOMMERLEIR
på Nesodden 9. - 12. august

Nesodden  Rødt arran-
gere sin tradisjonelle leir 
på Norsk Folkehjelps 
feriehjem Furukollen. 
Sommerleiren er åpen 
for  alle interesserte.

Foreløpig program:

Fra ide til mobilisering
La Mìstica - nerven i fmln i 
El.Salvador sin framgang 
betyr  hvordan skape 
hjertebankende begeistring. 
Innleder:
Inger Johanne Norberg 

Venn og fiende?   
Klasseanalyse av Norge 2018
Hvem har interesse av 

maktendring og sosialisme
Hvem har interesse av 
fortsatt kapitalisme?

Her ser vi på hva som er 
«venstre» og «høyre» i 
dette perspektivet og på 
grunnleggende institusjoner 
som
- staten
- mediene
- organisasjonslivet
Bjørnar Moxnes er invitert til 
å innlede

Imperialismen i 2018:  
Maktendringene og 
faren for verdenskrig. 
Vil verden overleve 
USAs sammenbrudd?   

Efthimios Karantonis fra ar-
rangementskomiteen gleder 
seg

Sterk 
medlems-

vekst
Nesodden Rødt har sterk 
medlemsvekst og har passert 
50 medlemmer i mars. Det 
er en tredobling  siden 2015.  
Vi har plass til flere. Både 
støttespillere og aktivister. 
Sammen forandrer vi 
Nesodden. Bli med på laget.  
Meld deg inn her: 
https://rødt.no/bli-medlem

Medlem 
nr. 50

Bodil Skumsrud:
Det er et par prinsipp jeg 
synes er viktig når jeg skal 
velge hvilket parti jeg vil være 
medlem av. Jeg tror at vi må 
finne et annet økonomisk 
system for å snu utviklingen 
på klimafronten og 
ressursfronten. Kapitalismen 
er totalt ødeleggende for 
denne kloden. 
Et annet viktig prinsipp er 
at vi som samfunn skal ta 
vare på de av oss som faller 
utenfor av en eller annen 
grunn. Jeg mener at det 
partiet som ligger nærmest 
disse verdiene ,og som virker 
troverdige i sitt virke ,er 
Rødt. 
Det er mange oppgaver 
framover,og Rødt står for 
mye av det jeg synes er viktig. 

Hva er oppgavene for 
antimperialister?
Innledere:    Marianne 
Gullie, internasjonal leder i 
Rødt   Steinar Eraker, leder i 
Stopp NATO 

Oppgavene for et 
samfunnsendrende parti

Hva må være på plass for 
en sosialistisk endring? 
Hvordan skal vi forberede 
dette?  Skal vi dra 
sosialdemokratiet til venstre 
eller overvinne det?

Forbilder for Rødt
I kjølvannet av 
sosialdemokratiets 
sammenbrudd vokser 
det fram store nye 
venstrebevegelser. Mange vil, 
som alltid i brytningstider, 
feile. Syriza i Hellas er et 

tydelig eksempel. Noen vil 
lykkes. Hvem egner seg som 
forbilde for Rødt?

På leiren legger vi stor 
vekt på gruppearbeid og 
erfaringsutveksling.

Pris for hele leiren blir ca 
1.000 kr, med døgnpris på 
ca 350 for de som ikke har 
anledning til å være med alle 
dagene.
Spørsmål og påmeldinger 
kan sendes geirchris@gmail.
com

Gang- og sykkelveier: 
Bremsene på igjen? 

Fjellstrandkrysset er en av mange trafikkfarlige kryss som kan bli stående lenge uten utbedringer etter at flertallet 
frafalt rekkefølgebestemmelsene om utbedring før byggetillatelse ble gitt for å spare utbygger for utgifter.

Nå bygges det endelig 
gang- og sykkelveier 
igjen. 

Etter mer enn ti års 
planlegging er strekningen 
mellom Torget og 
Fjordvangen og Øvre 
Hellvikvei under arbeid. Og 

strekningen fra Ommen til 
de nye omsorgsboligene er 
i gang. Her fikk kommunen 
ikke noe valg. Kommunen får 
ikke lov å bygge 
omsorgsboligene uten at 
gang- og sykkelvei kommer.  

Det kan bli lenge til vi får 

noe mer. 

Etter mange år med 
tilnærmet stillstand 
(unntatt området rundt 
Tangenten) ble kravene om 
gang- og sykkelvei stadig 
sterkere, særlig fra folk på 
Fjellstrand. De gjorde en 

imponerende jobb for å 
sette temaet på dagsorden 
rundt siste valg. De skal 
ha hovedæren for at det 
politiske flertallet ville bruke 
penger for å få fortgang. 
For budsjettbehandlingen 
2017 lå det inne 10 millioner 
investeringskroner til 
planlegging av gang- og 
sykkelveier de neste tre 
årene. Først og fremst til 
området rundt Fjellstrand. 

I høst kom meldingen om at 
dette ikke kunne lånes(føres 
som investering), men 
måtte betales samme år 
som pengene ble brukt. Da 
kom bremsene på igjen. I 
årets budsjett ligger det bare 
inne  0,5 millioner og for 
2019 2,5 millioner. Alt til  
strekningen Ellingstadåsen-
Alvern. Så ligger det 2 
millioner til Kirkeveien fra 
2020. Innsatsen er altså 
halvert i langtidsbudsjettet 
(som ikke er bindende) og 
i 2018 står det 0,5 million, 
som knapt rekker til mer enn 
oppvarming. Strekningen sør 
for Fjellstrand er helt ute. 
Spareiveren kan fort bety 
stopp i 2019. Det dreier seg 
om det viktigste vi har - liv og 
helse! 

Skal vi få utbygd gang- og 
sykkelveinettet trengs 
fortsatt full trøkk fra 
innbyggerne!

Ressurskafeen utvider
Ressurskafeen  er en suksess og 
utvider nå  virksomheten. I tillegg 
til kafeens månedlige søndagsar-
rangementer er det nå systematisk 
utdeling av matkasser. Midt i vår 
rikdom er det voksende fattigdom. 

Ressurscafeen viser fram velferds-
kommunens brister. Arbeidet 
til ressurkafeem kan følges her: 
https://www.facebook.com/groups/
fattighusetnesodden/  Neste kafe er 
søndag 6. mai


