
Tre store konflikter har gått barnas vei 
de siste årene. 
Våren 2013 fremmet rådmannen forslag om å 
endre gruppestørrelsene i barnehagene. Avdelinger 
med «store» (2+) barn skulle økes fra 24 til 
28 barn. Det ble gjort administrativt og tenkt 
gjennomført uten politisk behandling. Sterke 
reaksjoner fra foreldre og ansatte førte fram til 
at saken måtte til politisk behandling. I skole- og 
oppvekstutvalgsmøtet møtte mange foreldre og 
ansatte opp, men vedtakene var nokså uklare. 
Da det kom til vedtak i kommunestyret sprakk 
enigheten mellom Høyre og AP. Kanskje særlig 
fordi Høyre hadde kommunestyremedlemmer som 
kjente barnehagene godt og forstod hva det handler 
om. Kommunestyret vedtok forslag fra Høyre og 
Rødt som hindrer rådmannen i å dytte enda flere 
barn inn i avdelingene.
 Blomsterveien barnehage ble sommeren 2012 
nedlagt av et knapt flertall i kommunestyret (AP og 
H) mot sterke protester fra foreldre og nabolaget. 
Høsten 2014 gjenåpnet Blomsterveien barnehage, 
to år etter at den ble nedlagt. Utbygging med 
flere avdelinger er enda uavklart, men vi tror det 
kommer.
 Høsten 2014 kommer det sterke protester fra 
Utdanningsforbundet mot nedskjæringene som 
rådmannen nok en gang foreslo for barnehager og 
skoler. De får støtte fra foreldre og resultatet blir at 
kommunestyret enstemmig tilbakefører pengene 
rådmannen foreslo som innsparing. 
 Andre deler av budsjettet, særlig innen helse- og 
sosialtjenester gikk det verre med. 
 Typisk for de kampene som er vunnet er 
engasjement og organisering fra befolkningen. Det 
gir resultater, selv i vår topptunge kommune hvor 
ledelsen ikke akkurat utmerker seg med å lytte til 
innbyggerne.

Barnehagene 
og skolene 
«stod han av»

Kommunen må endre holdning:
Fra: «Ikke vårt ansvar» 
Til: «Deltakende demokrati»

Velveier er ikke kommunens ansvar. Flaskebekk- 
tjernet renner tomt - men kommunen vil ikke gripe 
inn - har ikke noe ansvar. Legevakt er for vanskelig for 
kommunen å organisere selv. Gang- og sykkelveier  
klarer ikke kommunen å gjøre noe særlig med.  
Kommunen tar mindre og mindre ansvar. Dette er  
utvikling som går feil vei.

Vi trenger en kommuneadministrasjon som er vår  
felles organisator. Som samarbeider med innbyggerne 
og ikke oppfatter initiativ fra innbyggerne som hår i 
suppa. Vi trenger en kultur for samarbeid mellom inn-
byggerne og kommunen som gir plass til engasjement. 
Her presenterer vi tanker om hvordan vi skal få til en 
politisk og holdningsmessig snuoperasjon. Det er  
mulig selv i en fattig kommune.  Side 2 og 3

Tangen som Oslo sentrum sør? 
Side 7

Blomsterveien barnehage.
Asgerds vei utenfor Trollskogen barnehage i januar. Foto: Privat.
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LEDER   
Nesodden kommune fraskriver seg ansvar 
for stadig flere oppgaver. Eksemplene er 
mange:
• Lys og brøyting av «private» veier er blitt 

velenes ansvar
• Legevakt og oppfølgende behandling som 

kommunen har ansvaret for er sendt til Ski 
• Når Flaskebekktjernet er truet av økologisk 

kollaps på grunn av lekkasjer er det ikke 
noe kommunen kan gjøre

Kommunen driftes mer og mer som A/S 
billige velferdstjenester. Forretningsidé: Levere 
absolutt minimum av lovpålagte oppgaver på 
en billigst mulig måte.  

En kommune er først og fremst en 
felleskapsorganisator. Den skal være motoren 
i utviklingen av samfunnet vi bor i. Vi ønsker 
å endre den nyliberale kursen. Vi vil bort fra 
holdningen om at ”det er ikke vårt bord”. Vi 
vil skape holdningen: Sammen utvikler vi 
Nesoddsamfunnet.   

Det går an også for fattige kommuner som ikke 
kan betale for alt vi ønsker oss. Vi kan bedre 
kommunens inntekter. I mellomtiden kan vi 
med godt samarbeid gjøres mye som dugnad 
og spleiselag. Det blir billigere og bedre for 
de aller fleste av oss. Det hjelper lite med en 
fet skjærgårdsjeep hvis skoleveien er farlig og 
ulykken er ute.

Redaktør:
Geir Christensen
Telefon: 97631052 
På nett: http://
nesoddenroedt.wix.
com/nesoddenroedt
Trykkeri: Nr1Trykk 

Opplag: 8500 

Bilag til Rødt Nytt nr. 
1 2015 
Om ikke annet er 
oppgitt tilhører bildene 
avisa.

Fra: «Ikke vårt ansvar»
Til: «Deltagende demokrati»  

Geir Christensen
geirchris@gmail.com
Rødt Nesodden

Nesodden

Demokrati er verdens mest misbrukte 
ord. Direkte oversatt fra gresk betyr 
det folkestyre eller folket hersker. For 
oss handler demokrati akkurat om det. 
Demokrati er der folket hersker. 

På Nesodden har vi «representativt demokrati». 
Representativt betyr nettopp at du er valgt på 
vegne av noen som du skal representere. Det 
fungerer best dersom velgerne kan korrigere 
folkevalgte som opptrer i utakt med folkeviljen. 
Dessverre har vi et system i Norge hvor det ikke 
ligger lovfestede rettigheter til innbyggerne som 
gir rett til å kunne gripe inn. På Nesodden har vi 
likevel hatt en slik ordning: At 10% av velgerne 
kunne kreve folkeavstemning om en sak var en 
måte å korrigere et kommunestyre som er i utakt 
med innbyggerne. Den ble fjernet. Det er å gå 
feil vei. Vi trenger større, ikke mindre makt til 
velgerne.
 I et system hvor få mennesker forvalter stadig 
større samfunnsverdier er det viktig med økt 
folkelig kontroll. Formelle demokratier kan skjule 
små makteliter som tar mer hensyn til sine egne 
agendaer og sine venner enn til medlemmene/

innbyggerne når de tar beslutninger. Slik 
elitetenking undergraver ikke bare troen på den 
demokratiske beslutningsprosessen, men fører 
også til dårligere eller feilaktige beslutninger. 
Folkestyre har som underliggende premiss at 
mange hoder tenker bedre enn ett. Jo færre som 
deltar i beslutningsprosesser, jo dårligere styring 
får vi. 
 I det gamle Roma hadde de klarere begreper om 
demokrati og diktatur enn vi har på Nesodden. I 
det gamle Roma hendte det, f.eks når krig truet, at 
de valgte diktatorer. For perioden svarte de ikke 
overfor noen. 
 På Nesodden forveksler Høyre og 
Arbeiderpartiet denne gamle romerske 
ordningen med «representativt demokrati». 
De mener at når kommunestyret først er valgt, 
så er det kommunestyret som bestemmer alt. 
17 kommunestyrerepresentanter overprøvde 
f.eks 7000 innbyggere som fremmet kravet om 
døgnlegevakt tilbake til Nesodden. «Fordi det er 
kommunestyret som er satt til å bestemme.» Det 
er en forståelse av «demokrati» som vitner om 
et selvbilde og en arroganse som ikke fortjener 
respekt eller støtte.

Demokrati = ?
Fra konstituerende kommunestyremøte i 2011. En av protestene

På vei til skolen. Foto: Privat.

Helsearbeidere fra Sunnaas har 
akkurat kommet hjem fra Gaza. Det 
som møtte oss var et sterkt syn med 
landsbyer i ruiner - barn som leker 
og går barbeint i søle og rester av 
bygninger, forteller Sissel Efjestad 
Groh.
Sykehuset som vi har samarbeidet med lå ikke 
langt i luftlinje fra den israelske grensen, og ligger 
nå i ruiner. Personalet fikk tre timer på å evakuere 
pasienter før sykehuset ble bombet.

Arbeiderne lette etter materialer som kan brukes 
på nytt til gjenreisning av nye bygninger andre 
steder. Gammelt armeringsjern fra de bombede 
bygningene blir rettet ut. Det jobbes hardt for å 
rydde opp etter krigens ødeleggelser. Noen mener 
det kommer til å ta mer enn 20 år for å komme 
på den standard de hadde før krigen startet i fjor 
sommer.

Det gjør sterkt inntrykk på oss fire helsearbeidere 
fra Norge og Nesodden å møte et så stolt og flott 
folk i Gaza som har lidd mye og som har så store 
utfordringer, avslutter Groh.

Palestinske barn. Foto: Privat.

Tidsvitner i Gaza

RØDT NESODDEN TRENGER DEG!
Kontakt Geir Christensen på 
tlf 97631052 eller e-post
geirchris@gmail.com

rødt.no

BLI MED I RØD UNGDOM
Kontakt Henriette Norbeck, Øvre Movei 14.  
Tlf: 452 81 282. Epost: henriette.nordbeck 
@gmail.com

rødungdom.no
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Mange opplever det som vanskelig 
å kommunisere med Nesodden 
kommune. Informasjon og status 
om aktuelle saker er vanskelig å få 
svar på. Spørsmålene du stiller blir 
ofte returnert med at de er stilt til 
feil personer eller ikke er aktuelle. 
Sakene du vil ta opp i utvalg eller 
kommunestyret, hører ikke hjemme på 
dagsorden nå osv. 
Hva du kan gjøre med en sak er alltid litt uklart. 
Det er ikke tilfeldig at Nesodden kommune skårer 
svært dårlig på nasjonale undersøkelser som 
går på tilgjengelighet og informasjon. Vi som 
lokalpolitikere opplever jevnlig henvendelser fra 
frustrerte, av og til fortvilte, innbyggere som ikke 
når fram. Er det slik vi vil ha det? Og er det slik 
nesoddingene fortjener å ha det? 
 Demokrati er for mange maktmennesker bare 
et honnørord og en formalitet som de finner 
metoder for å omgå. Teknikkene handler om å lage 
ugjennomtrengelige glavalag mellom dem selv 
og innbyggerne. Folkeaksjoner og engasjement 
er ”hår i suppa” for maktmenneskene. Men i 
festtalene og ”taler til folket” hyller de det folkelige 
engasjementet…  For ansatte er det vanskelig å 
svare i et topptungt system. 
 Hvordan skal vi få tynnet ut eller fjernet 
glavalagene? Her er noen forslag:

Tilgangen på informasjon må bli enklere
Formelt sett skal en kommune være åpen og 
gjennomsiktig. Det må være lett å finne ut hvem 

som tar beslutninger i de enkelte saker og hva slags 
grunnlag de tas på bakgrunn av. Vedtakene må 
være skriftlige og etterprøvbare, forvaltnings- og 
offentlighetsloven må følges!
 Henvendelser direkte til kommunalt ansatte 
blir i dag ikke postført, og det er ofte du ikke får 
svar. For å få loggført en henvendelse må du sende 
til post@nesodden.kommune.no. Respekten for 
svarfristene ignoreres jevnlig.
 Å finne ut av politiske vedtak er vanskelig. Du 
kan ikke søke på saker, men må finne fram til 
riktig utvalg og riktig møte og være velkjent med 
systemet for å finne fram. Ikke alle vedtak eller 
referater er særlig lett å forstå. Det er helt unødig 
mange år etter at Google er oppfunnet.
 I året som gikk fikk vi en rekke eksempler på 
kommunale beslutninger det er vanskelig å finne 
grunnlaget for. Noen eksempler: 
• Kommunen stemte ja til det tariffresultat 

lærerne streiket mot. Kommunestyret er 
ansvarlig arbeidsgiver, men behandlet ikke 
saken. Ifølge ordfører var dette delegert, 
men til tross for gjentatte spørsmål 
har hun fremdeles ikke redegjort for hvor i 
delegasjonsreglementet en slik ”delegering” er 
gjort.

• Drøftinger med de ansatte gjøres ifølge 
rådmannen uten referater. Når rådmannen 
ikke engang skriver ned de ansattes ønsker, 
hvordan kan da kommunestyret vurdere hva 
som er rimelig arbeidsgiverpolitikk?

• Det er stadig færre kommunalt ansatte som 
uttaler seg. (Se egen artikkel)

 

Ingen mulighet for påvirkning
Noen partier hører høflig på deg og sier de skal 
ta med seg argumentene. Men de nekter å svare 
på hva de vil stemme eller si noe om hvilke 
argumenter de vil legge vekt på. Da blir det som å 
snakke til veggen.
 En del vedtak er så snirklete formulert at 
kommunestyremedlemmer risikerer å ikke forstå 
hva de stemmer over. Frp har stadig erklært 
sin motstand mot at kommunen skal slutte 
med brøyting av velveiene. Med de stemte for 
rådmannens innstilling høsten 2013 som nettopp 
betydde at kommunen skulle stoppe dette. 
Andre saker behandles «administrativt» i 
motstrid til politiske vedtak. Kommunen har en 
trafikksikkerhetsplan. Der er naturlig nok turstien 
gjennom Skoklefaldskogen ikke nevnt. Midlene 
til aksjon skolevei skal bygge på prioriteringene 
i trafikksikkerhetsplanen. Likevel skjer det på 
mystisk vis at turstien blir det eneste kommunen 
søker om midler til. Svært få skoleveier på 
Nesodden er så trafikksikre som veien(e) fra 
Skoklefall til skolene på Tangen.

Avvising ved hjelp av formalia
Misbruk av reglementer og saksbehandlingsregler 
er en vanlig metode for å hindre folk i å få deltatt. 
 Vi kjenner til flere tilfelle av forvirrende og delvis 
feilaktig veiledning i forhold til anker knyttet til 
enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester. Mangel 
på veiledning er enda vanligere.
 Rødt ønsker å gripe fatt i og løfte fram metodene 
– mange udemokratiske og noen ulovlige - som 
tåler ikke dagens lys. En offentlig debatt om 
maktmetodene er første skritt på en vei som 
kan skape en langt mer demokratisk og levende 
kommune. 
 I politikken har langt på vei reklamebyråene 
overtatt for politisk debatt. Å ta tilbake den 
politiske debattkulturen, slik at folk kan følge 
med i hva som virkelig skjer, er en del av denne 
utfordringen.
 Kom med dine innspill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL PROGRAM FOR ET MER 
DELTAKENDE DEMOKRATI

Vi ønsker å utvikle en kommune hvor det er 
kort vei mellom innbyggere, administrasjon 
og politikere. Her er ideer til handlingsplan:
• Lettere tilgang på informasjon.  Alle 

henvendelser til ansatte om kommunale 
forhold skal arkiveres og besvares. 
Svarfrister må være minimum i samsvar 
med lovens minstekrav. Søkemetode som 
gjør det mulig å følge en politisk sak uten 
å vite hvilket møtereferat du skal lete i.

• Tydelig og synlig styring. Skriftlige 
vedtak, også administrativt. 

• Opplæringsprogram for ansatte 
om kommunen som serviceorgan for 
befolkningen. Må knyttes sammen 
med en delegering som gir ansatte 
handlingsmuligheter og trygghet. 

• Sterkere samarbeid med 
frivilligheten. Samarbeidsavtaler og 
utvikling av fellesprosjekter.  

• Velge områdeutvalg i alle 
skolekretser. Knyttes til utvikling av 
områdeplaner slik som på Fagerstrand. 
De blir sentrale i utbyggingssaker, 
trafikksikkerhetssaker m.m.  
Lokalsamfunnet får en sterk hånd på 
rattet om hvordan bygda skal utvikles.  

• Gjeninnføre retten til å kreve 
folkeavstemning dersom 10% av 
velgerne krever det. 

Vi vil gjerne ha innspill for å gjøre dette 
bedre. Det er ment som starten på en 
diskusjon. Ta gjerne kontakt:  
geirchris@gmail.com

Etter noen utsettelser ble Rødt 
sin interpellasjon om batteriferger 
på Nesoddsambandet vedtatt. 
Overgangen kan bli lettere enn antatt. 
Nåværende båter har elektromotorer 
som blir forsynt av gassturbiner. Enkelt 
sagt kan gassturbinene erstattes av 
batteripakker.
Akkurat nå blir verdens største batteriferge tatt 
i bruk mellom Oppedal og Lavik. Ampere, som 

fergen er døpt, skal ta 120 biler og 360 passasjerer. 
Reisetidene ligner på Nesoddsambandet. Ikke 
bare erstattes diesel med strøm - energiforbruket 
halveres også. Batteriferger er antakelig 
miljømessig enda bedre enn elektriske tog. 
Kunnskapen og vilkårene for å raskt kunne gå over 
til batteridrift er altså tilstede. Spørsmålet er mere 
hvor lang tid byråkratene i RUTER trenger for å få 
til noe nyskapende. Med den interessen vi er vant 
til fra RUTERs side når det gjelder fergetrafikk 
kan det bli nødvendig med politisk påtrykk fra 
flere hold enn Nesodden kommunestyre.

Mange var sinte da kommunstyret vedtok å se bort fra rådgivende folkeavstemning om ordfører.

Miljøvennlig båttur..?
«Ampere» på tegnebrettet

Glavalagene –  
og hvordan de kan fjernes
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Svært mange kjemper for å trygge 
skoleveier og myke trafikanter.  Nye 
gang- og sykkelveier, tryggere kryss 
og krysningspunkter ønskes. Hva er 
årsaken til at det tar sånn tid? De siste 
fem årene har vi ligget på stedet hvil 
med bare 7 km gang- og sykkelvei og 
nesten ingen utbedring av kryssinger. 
Pengene ligger i at mange boliger blir 
ferdige fort. Gang- og sykkelveier, universell 
utforming, hensyn til biologisk mangfold osv 
spiser av profitten hvis boligspekulanter må 
betale. Nesodden kommune har ikke penger 
og fylket har bare begrensede midler. Da må 
menneskelige og miljømessige hensyn vike. Våre 
lokale politikere har stor forståelse for hensynet 
til profitt og snakker trafikksikkerhetstiltak bort. 

Nesodden vokser og biltrafikken øker sterkt. 
Fra å være fredelige landeveier er fylkesveiene 
våre blitt tungt belastede trafikkårer. Myke 
trafikanter lever farligere. Kravene om 
trafikksikkerhetstiltak vokser raskt. Etter 
forespørsel fikk Teknikk- og Miljøutvalget 
nesten 100 henvendelser om trafikkfarlige 
steder på Nesodden i 2008. Inger Johanne 
Norberg og Teknikk- og Miljøutvalget la ned 
et betydelig arbeid for å få laget en samlet 
trafikksikkerhetsplan. Norberg er ute av 
politikken og Teknikk- og Miljøutvalget er lagt 
inn under Planutvalget hvor Erik Adland (H) 
har overtatt styringen. Han overtok en perm 
med materiale. Siden har ingenting skjedd. 
Nå kommer det bare runde formuleringer fra 
rådmannen:  

I utkastet til veiplanen, som nå er ute til høring, 
står det som et av mange uprioriterte tiltak: 
Utarbeide ny trafikksikkerhetsplan. Rødt synes 
dette burde prioriteres og foreslo: 

Rådmannen bes legge fram 
trafikksikkerhetsplan i løpet av 2013. 
Inneholdende blant annet komplett gang- og 
sykkelveinett, løsninger for farlige veikryss og 
farlige veikrysninger.

Forslaget ble nedstemt av AP, H og Frp. 

Vi prøvde igjen i mars hvor kommuneplanen ble 
behandlet.

En kommuneplan som er et strategisk verktøy 
for tilrettelegging for gåing og sykling. Rødt 
foreslo følgende tillegg etter ønske fra bl.a. 
Vegvesenet:  

...herunder trygge krysningspunkter av 
fylkesvei. Rekkefølgebestemmelser må sikre 
at boligfelt ikke bygges ut slik at barn må 
krysse usikret fylkesvei for å komme til skolen, 
aktiviteter og lignende.» 

Dette ble også nedstemt av AP, H og Frp.

Slik har det politiske flertallet – de tre 
høyrepartiene – gitt signal om at arbeidet 
med Trafikksikkerhet kan legges i skuffen. 
Uten klare reguleringsplaner og stort politisk 
trykk fra Nesodden blir vi ikke prioritert av 

Trafikksikkerhet 
– plunder og heft?

øNSKEDE GANG- oG 
SyKKElVEIER

Vegvesenet/Akershus fylke. Det er 
ille at flertallet på Nesodden ikke tar 
trafikksikkerhet særlig tungt. Men 
de er bare første hindring. Å riste 
penger ut av fylket og regjeringen er 
neste utfordring.  

 Det går an å tvinge fram 
adskillig sterkere tempo i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Starten er 
kanskje at alle de som er engasjert 
i sitt kryss eller sin gangvei går 
sammen og stiller politikerne til 
veggs rundt kravet:

Komplett 
trafikksikkerhetsplan med 
tidsfrister nå!

FARlIGE PUNKTER

ANDRE TIlTAK 
øNSKET 

HER HAR VI TEGNET 
INN øNSKENE 
SoM KoM INN TIl 
KoMMUNEN I 2008:

Kjellaug Myhre

Faksimile fra Rødt Nytt april 2013.  Ingen trafikksikkerhetstiltak avmerket her er gjennomført.
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Siste kommuneplan for 
trafikksikkerhet er fra år 2000.  Mange 
av prosjektene der er enda ikke 
påbegynt. Det gjelder for eksempel 
veiskulder samt gang- og sykkelvei 
langs Kirkeveien, fra Alvern til 
Fagerstrand, samt noen mindre 
strekninger, kryssutbedringer osv.
Etter regimeskiftet i 2011 stoppet i praksis 
trafikksikkerhetsarbeidet opp. Det eneste som er 
gjort av ”trafikksikkerhetstiltak” er: ”Miljøgata” 
mellom Kjøpesenteret og Kommunehuset, 
oppgraderingen av Kongleveien og den nye turstien 

til Skoklefald som alt egentlig er utgifter knyttet til 
nytt kommunehus. 

Kommunen er proppen
Ved behandlingen av samferdselsplan for 

Akershus 2012 – 2015 ble det omdisponert 
midler fra fylkesveg 157 med kurveutretting 
og breddeutvidelse ved Fjellstrand, til tiltak på 
fylkesveg 7 Brevikveien i Vestby. Årsaken til dette 
var at det ikke forelå nødvendige kommunale 
planer for prosjektene midlene ble omdisponert 
fra.  I 2013 var det så få søknader til fylket om 
midler til aksjon skolevei at  flere millioner ikke 
ble brukt.  Pengene er til mindre prosjekter som 
opphøyde gangfelt, kryssutbedringer osv.   Dette 
førte ikke til at kommunen skaffet fram nye 
prosjekter. Kommunen har, så langt vi vet, for 2014 
og 2015 bare søkt om midler til stien gjennom 
Skolkefaldskogen. 
 Rødt fremmet forslag i kommunestyret 12. 

desember om at det skulle lages 
nye og utvidete søknader slik at 
flere prosjekter kunne komme 
med.  Forslaget ble ”bortglemt” 
under avstemningene og en 
oppfordring til rådmann og 
ordfører om å sørge for dette ble 
gjort uansett, ser ikke ut til å ha 
blitt fulgt opp. 

Bråstopp etter valget
Teknikk- og miljøutvalget arbeidet mye, bl.a. 
med trafikksikkerhetsplanen fram til utvalget ble 
nedlagt etter valget i 2011.  Utvalgets leder Inger 
Johanne Norberg (SV) og Dagfinn Hopsland (H) 

var pådrivere. Begge er ute av partipolitikken nå.  
Grunnlagsmateriale til ny trafikksikkerhetsplan 
var laget etter at utvalget fikk ca. 100 innspill fra 
innbyggere.  Materialet ble overlatt til lederen for 
det nye sammenslåtte utvalget (Teknikk-, miljø- og 
planutvalget) Erik Adland (H). Så ble det stille. 
Helt stille. 

Nye muligheter?
I desember 2014 startet endelig arbeidet med ny 
trafikksikkerhetsplan. Men det er ikke gitt det blir 
mer enn papir nå heller. Trafikksikkerhetsplanen 
kan fortsatt inneholde all verdens gode tiltak mens 
kommunen i virkeligheten prioriterer alt annet. 
En slik plan blir først viktig når det legges inn 
tidsfrister og krav om at trafikksikkerhetstiltak og 
andre infrastrukturtiltak gjøres før boligene står 
ferdige.
 Kommuneplanens arealdel ligger ute på 
høring med svarfrist 4. februar. Det går an 
for alle å reise krav om at det i arealdelen 
legges inn rekkefølgebestemmelser som sier 
at gang- og sykkelveier, kryssutbedringer og 
andre trafikksikkerhetstiltak må foreligger før 
boligbygging som gir økt trafikk tillates. 

Geilo har langt flere bruer og 
underganger for skiløypene sine enn 
våre skolebarn har på Nesodden når de 
må krysse trafikkerte fylkesveier.

Brosjyre med denne overskriften ble 
sendt ut fra Nesodden kommune i 
vår. Bakgrunnen er at kommunestyret 
(AP, H, Frp og V) vedtok å privatisere 
oppgaver som veilys og brøyting når 
”Hovedplan for vei” ble vedtatt i fjor. 
Vedtaket ble gjort mot stemmene 
til KrF, SV, MDG og Rødt. 
Formelt sett er ikke kommunen pliktig til å 
ivareta disse oppgavene på veier som ikke er 
kommunale. Vi opplever det allikevel som en 
ansvarsfraskrivelse. Kommunen har tillatt 
utbygging i stor stil langs gamle hytteveier uten å 

stille krav til oppgradering. Kommunen har ikke 
vist interesse for å overta private veier. En kaotisk 
utbygging uten å sørge for skikkelig infrastruktur 
er først og fremst et politisk ansvar.  
 I budsjettet for 2015 er det ikke en krone til 
brøyting av velveier. En usedvanlig allianse med 
Frp, KrF og Rødt laget felles budsjettforslag for 
bl.a. å få inn brøyting for 2015, men fikk bare 
partienes 5 stemmer. 
 Ved inngangen til 2015 er det såpeglatt på mange 
av veiene mens kommunen og vellene krangler om 
ansvarsfordeling. Ikke bare blir dette en dum form 
for kommunal sparing, det tar også tid og krefter 
fra produktivt arbeid. 
  Private løsninger for brøyting og veilys er dyrt, 

skaper tidkrevende byråkrati og er miljømessig 
sløsende. Rødt vil ta initiativ til å finne kollektive 
kommunale løsninger på disse oppgavene. Vi 
diskuterer gjerne løsninger med veilag og vel. 
 Vi er redd for at endringer i kommunens 
brøytepolitikk krever et aldri så lite jordskjelv til 
valget. Den tette alliansen mellom AP og Høyre 
må miste sine muligheter til å styre gjennom 
avtaler på bakrommet, og vi må få et flertall som 
i mye større vil samarbeide med innbyggerne og 
vellene. 
 
 
 

Fjellstrandområdet har noen av kommunens farligste skoleveier. Foto: Ketil Høydal/Flickr

Bor du langs 
privat vei? 
Ekstratjenester 
opphører

Asgerds vei i vinter: En av veiene kommunen vil avskrive seg ansvaret for. Foto: privat.

LØFTENE

Her er noen sitater fra hva 
politikerne lovet før valget hentet fra 
Fellesvellets avis  
(se: http://www.nesoddenvelforbund.no/avisa/0111.pdf) 

Vil det bli bygget flere gang- og sykkelveier på 
Nesodden? I så fall, hvilke mål setter du deg?
 Nina Sandberg (AP): «Det vil bli bygd 
flere gang- og sykkelveier langs riks- og 
fylkesveier. Arbeiderpartiet vil prioritere 
dette langs riksveiene. Vi er avhengig av et 
samarbeid med fylkeskommune og stat for å få 
realisert disse, men vil være pådrivere.»
 Kjell Gudmundsen (H): «Midlene og 
prioriteringene finnes hos Fylket/Veivesenet. 
Men som sagt tidligere, hvis Ellingstadåsen 
Vel kan bistå med å avtale grunnavståelse med 
berørte grunneiere så kan vi som kommune 
regulere. Da vil det være mulig å framskynde 
et slikt anlegg.» (Gang- og sykkelvei mellom 
Alvern og Fjellstrand, vår merknad)
 Ivar Hoftvedt (Frp): «Barna våre er det 
viktigste vi har i livet, derfor er det en selvfølge 
at vi gjør hva vi kan for å trygge skoleveien.»

Trafikksikkerhet – høyeste  
priorzzzz
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Den store taperen i 
kommunebudsjettet for 2015 er helse- 
og sosialavdelingen. I tillegg til 1% kutt 
ble det tatt 2 millioner fra rådmannens 
reservepost. 

Kuttet i reserveposten betyr at det blir 
vanskelig for rådmannen å ta i bruk en av de 
tomme sengepostene på Nesoddtunet. Dette 
skjer i en situasjon hvor det allerede er gjort 
innstramminger ut over grensen for hva som vi 
mener er forsvarlig. Vi klipper fra innlegg i amta.
no: 
 «Hvor syk må man være for å få sykehjemsplass i 
Nesodden kommune? 
 Jeg... er bare nødt til å spørre. Min gode venn 
er etter min, og sin egen mening, veldig syk og 
trenger sykehjemsplass. Etter et massivt slag, er 
vedkommende lammet i venstre side. Kan ikke 
gjøre noe selv. Spise, ja, men har ikke matlyst. 
Kommer seg ikke ut av sengen, kan ikke stå, går 
med gåstol ved hjelp. Uhelbredelig kreft flere... 
steder i kroppen utlagt tarm, permanent kateter, 
noen og åtti år, ugift, men har hjelp av en venn. 
Nesodden kommune sier det er folk som er sykere 
enn min venn som ikke får plass. Så da regner jeg 
med at de er døende da. Men da synes de fleste det 
er for sent. Min venn trenger sykehjemsplass NÅ. 

Jeg er kjempesint og fortvilet.»
 Det finnes flere eksempler på kutt i 
hjemmetjenester, omsorg for psykisk og fysisk 
utviklingshemmede m.v. på  forhold som ikke 
er verdige innenfor Helse- og omsorgssektoren. 
Den er kanskje hardest kjørt, men problemene 
oppfattes ofte som private og er ikke det du 
nødvendigvis går til avisen med og det mangler 
også sterke organisasjoner som kan si ifra.   
 Et tjenestetilbud som holder et nivå som gir folk 
verdige liv er grunnleggende. Vi anbefaler folk 
om ikke å ta avslag for god fisk, men undersøke 
og vurdere mulighetene for å anke spørsmålene. 
Det går an å ta kontakt med Rettighetstelefonen 
dersom kommunen ikke gir god veiledning om 
dette.

Sigmund Espedal arbeider med å få 
til en gratiskafé på Nesodden. Han 
er tidligere leder for brukerrådet på 
Nesoddtangen gård. Sigmund ønsker 
seg samarbeidspartnere. 
Tanken stammer fra «Fattighuset» i Oslo. 
Fattighuset er en selvhjelpsorganisasjon som 
har som formål å bedre livsgrunnlaget for folk 
som står i et uønsket avhengighetsforhold til det 
offentlige. Vi organiserer gratis utdeling av bl.a. 
mat og klær, gratis kafé, og i tillegg rådgivning, 
kurs, samtalevirksomhet og sosialpolitisk arbeid 
overfor lokale og sentrale myndigheter. I tillegg er 
det god miljøpolitikk. Målet er at folk skal kunne 
stå på egne ben, samt å synliggjøre den faktiske 
fattigdommen i samfunnet. 

1300 på Nesodden
På Nesodden er det offisielt noe over 1300 
personer som etter EUs regler regnes som fattige, 
men mørketallene er nok betydelig større. Vi er 
sårbare for selv små endringer og nedskjæringer 
i kommuneøkonomi og velferdstilbud, og de som 
først merker konsekvensene av politikernes kutt og 
innsparinger, sier Sigmund.

Skjult fattigdom 
I et land som vårt der velferden (enn så lenge) er 
høy, blir skammen og stigmatiseringen for de som 
er fattige, både den opplevde og den reelle, desto 
verre å forholde seg til. Uten penger havner mange 
utenfor fordi man rett og slett ikke har råd til å 

delta i det som «alle andre» ser på som et normalt 
liv. Det fører til sosial isolasjon, og en følelse av å 
være fanget i en håpløs situasjon prisgitt offentlige 
stønadsordninger eller hjelp fra eventuell familie 
eller venner. 
 I stedet for å sitte isolert på hver sitt sted får 
man et møtested der man treffer andre i samme 
situasjon, kan utveksle erfaringer og støtte 
hverandre – gjøre hverandre sterkere og gi 
hverandre en stemme.
 Blir man ikke sett, blir man heller ikke tatt 
hensyn til, og for å endre samfunnet trengs det 
at man organiserer seg og blir synlig. Endringer 
må komme nedenfra, fra de som selv opplever 
urettferdigheten, stigmatiseringen og håpløsheten 
på kroppen. 
 Ideen om fattighus på Nesodden er dermed 
lansert, la gode krefter sørge for at vi kommer i 
gang i løpet av 2015, avslutter Sigmund.

Sigmund Espedal. Foto: Victoria Sindig Havstad

Gratiskafé for «de usynlige»?

Det har vært vanskelig å få til gode diskusjoner i 
kommunestyret. Svært mye foregår i lukkede rom. 
Beslutninger tas stadig oftere utenfor reglement og 
fastlagte prosedyrer. De demokratiske rettighetene 
til Nesoddens befolkning svekkes gradvis - ofte 
uten at de enkelte ”overkjøringene” kommer opp i 
dagen. DET ER VEL IKKE SLIK VI VIL HA DET 
PÅ HALVØYA VÅR? 
 Vi tror vi ser en utvikling der det er av 
avgjørende betydning at det finnes noen som sier 
ifra og jobber med å få viktige avgjørelser fram i 
lyset til åpen debatt. Men dette arbeidet kan ikke 
gjøres bare av noen få ildsjeler. Vi trenger mange 
som bidrar. Vi trenger også alle gode krefter til å 
forberede og drive valgkamp. Til det trengs mange 
mennesker som kan hjelpe til å få fram hva som 
virkelig skjer. Vi trenger hjelpere og kandidater 
som er villige til å være med på og å støtte opp 
om en Rødt-liste, sier Rønnaug Stensrud, som 
leder nominasjonskomiteen. Spør deg selv hva 
DU kan bidra med og kontakt Rønnaug Stensrud 
på ergoroen@mail.com eller tlf. 47671383.

Syns du 
Rødt trengs i 
kommunestyret?

En presset helsetjeneste
På Nesoddtunet står to av de nybygde avdelingene tomme. Det er stort behov for flere plasser, men budsjettvedtaket i høst kan 
bety at rådmannen ikke kan åpne ny avdeling.

Javad er 17 år og bor i kommunens 
bolig for mindreårige flyktninger på 
Fagerstrand.  Han skrev og framførte 
dette diktet på fjorårets 1.mai-
arrangement på Tangenten.  Takk til 
Javad for at han vil dele sine tanker 
med oss.
Da jeg dro 
fra mitt hjem 
fikk utvandringens første solnedgang
meg til å føle ensomhet 
Jeg så en himmel av oransje og rødt 
med en brennende halvsirkel 
Da rant en tåre ned kinnet
På fjellet i Tyrkia 
Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å gå 
17 timer til jeg var framme 
Fra Tyrkia til Hellas med gummibåt 
Fra Hellas til Italia med en stor båt
Men da i en lastebil 
Fra Italia til Norge med tog
Der møtte politiet meg med håndjern
På omsorgssenteret møtte jeg nye mennesker
Mange historier og mange triste ansikter 
Det heter omsorgssenter men reglene er som i 
fengsel 
Et hardt liv med en flom av vanskeligheter og 
negative tanker 
Fanget i en liten boks 
De er tålmodige som Job 
Og kjemper for ikke å miste seg selv 
…………
Jeg er i en ukjent kultur med ukjente personer 
De snakker ikke med meg 
De tenker at de tar hensyn 
Før ville jeg reise verden rundt 
Men verden er her 
Mine venner er fra alle kulturer
Vi er en regnbue

Et liv
Javad Hosseini.

RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 HVERDAGER KL 16-20
GIR DEG RÅD OG INFORMASJON OM DINE 
RETTIGHETER INNEN HELSE, OMSORG, 
SOSIALE TJENESTER, SKOLE/BARNEHAGE, 
ARBEIDSLIV
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Sweco, som er et av Norges ledende 
konsulentselskaper innen engineering, 
lanserte i høst sin visjon for Oslo 
2070. Der var Nesoddtangen blitt 
Oslo sentrum sør, bebygget med 
høyblokker. 

Fire kunstige øyer i Bunnefjorden med 125 000 
innbyggere, og det hele er bundet sammen med 
T-bane fra sentrum over Tjuvholmen, Bygdøy, 
Nesoddtangen, Hellvik, Storeflu og opp til 
Holmlia og inn på Østensjøbanen. Se http://www.
sweco.no/no/Norway/Nyheter/2014/Visjonare-
utbyggingsplaner-for-Oslo-2070-/
 For Sweco er dette en drømmeframtid. For 
mange av oss som bor på Nesodden vil det være et 
skrekkscenario, og en følelse av å bli spist av den 
byen vi rømte fra. 
 «Urealistisk», var kommentarene fra 
Nesoddpolitikerne, og ingen debatt fulgte lokalt. 
Men dette er fjerde gang på tre år slike storslåtte 
planer lanseres fra tunge aktører i næringslivet. 
Kaster de bort millioner på utredninger de ikke 
tror på? Eller er dette faktisk alvorlig ment? 
Planene bygger på den forutsetningen at Oslo 
skal vokse til millionby, og at det må finnes plass 
til noen hundre tusen innbyggere uten å røre 
markagrensen. Da er det ikke mye mer enn fjorden 

og Nesodden som ligger tilgjengelig. Og rent 
teknologisk er dette høyst sannsynlig mulig.   
 «Men dette vil jo aldri Nesoddens politikere gå 
med på», er motargumentet. Men hvem har sagt 
at vi har politikere på Nesodden som bestemmer 
noe som helst om fem år? Kommunereformen er 
ment å resultere i enten en Follokommune med 
Ski som sentrum eller Nesodden som bydel i 
Oslo. Det er ikke sikkert kommunestyret i en ny 
Follokommune har spesielt mye imot planen, og 
for Oslo kommune er dette bare en fortsettelse av 
fjordbyprosjektet de har drevet med lenge.  
 Vi tror faktisk at planene er alvorlig ment og at 
de har tid til å vente på kommunereformen. Da er 
det viktig at vi på Nesodden ikke har politikere 
som i forhold til kommunesammenslåinger bare 
protesterer for all verden, men villig er med på 
ferden. På Stortinget er det stort flertall for å få 
til omfattende kommunesammenslåinger. Høyre, 
AP, Frp, Venstre og KrF støtter dette. Lokalt er 
det litt mere delt, men det er ikke usannsynlig at 
lokalpartiene er lojale mot sine moderpartier – i 
alle fall etter valget i høst. En målestokk kan være 
om de vil la avgjørelsen gå til folkeavstemning, 
eller om de etter valget bare vil la kommunestyret 
vurdere utredningene som kommer. Da vil 
beslutningen der i tilfelle avgjøre om vi i det 
hele tatt vil få noe valg til et kommunestyre på 
Nesodden i 2019.

Midt i dette bildet ønsker Sweco å bosette flere hundre tusen mennesker.

Tangen - Oslo sentrum sør?

Høyre i Akershus går inn for minst å 
halvere antall Akershuskommuner 
og har lansert Follokommunen som 
en erstatning for de sju kommunene 
i regionen. Akershus Arbeiderparti 
ønsker også færre og større 
kommuner. Kommunevalget i 2015 kan 
bli det siste som holdes i Nesodden 
kommune. 
Regjeringen har startet en sterk offensiv for å 
tvinge fram kommunesammenslåinger slik at vi 
får storkommuner. Bak prosjektet lurer bl.a. EUs 
krav om privatisering og konkurranseutsetting. 
Skal anbud erstatte egenproduksjon kreves større 
forhold. I redsel for å få befolkningen mot seg har 
de varslet en rekke tvangs- og press-tiltak:
• Kommunene som gjør som regjeringen vil, skal 

premieres økonomisk
• Fylkesmennene har fått pålegg om å fraråde 

folkeavstemninger
• Et veritabelt batteri av politisk styrte 

utredninger skal underbygge at stort og 
byråkratisk er bedre enn smått og enkelt. Noe 
vi vet ikke er helt på linje med det vanlige livet 
til den norske borger.

Kampanjen har støtte fra Stortinget (minus SV og 
SP).  
 Men de har mot seg en rekke fakta. Om 
velferd f.eks.: Kommunebarometeret rangerer 
kommunene, og vinner i 2014 var Høylandet i 
Trøndelag med 1280 innbyggere. Ingen store 
kommuner kommer høyt på listen. Det finnes en 
rekke slike konkrete spørsmål som gir grunnlag 
for å vurdere kommunestrukturen. Men det er 
åpenbart at målene er gitt og slike vurderinger ikke 
er ønsket.
 Mange av Nesoddens politikere går på 
gummisåler og prøver å høres ut som om de er 
villig til å sette kraft i arbeidet mot at Nesodden 
skal slås sammen med andre. Sandberg sier det 
slik i AMTA.no 12. januar: «I Nesodden skal 
vurderingene skje i samråd med innbyggere, 
kommuneansatte, frivillighet og næringsliv. For 
meg er det viktig at det er lokalsamfunnet, og ikke 
staten, som tar stilling til kommunens framtidige 
grenser.»  Høyre uttrykker også sterk tvil.
 Imidlertid er de villig med på løpet som 
regjeringen har lagt opp. Forsøk på kritikk av 
regjeringens bruk av pressmidler ble nedstemt i 
kommunestyret. Følgende ble også nedstemt:
 «Resultatet av utredningsarbeidet skal legges 
frem for lokal rådgivende folkeavstemning før 
kommunestyret fatter sin beslutning.» Høyre og 
AP ville ikke ta stilling til hvordan befolkningen 
skal involveres før etter valget. For alle som 
kjenner disse partiene vil det være et tydelig 
varsel om at de som vanlig selv mener de vet 
best og vil fatte beslutningen i 2016, uavhengig 
av folkeviljen. Om folk protesterer, får det ingen 
betydning, fordi neste valg da kanskje vil være til 
en Follokommune. 
 Følgende ble også nedstemt: «Nesodden 
kommune vil ikke akseptere noen form for 
kommunesammenslåing ved tvang ovenfra.»  Det 
er svært viktig fordi regjeringen prøver nettopp å 
tvinge kommunene.  

Rødt oppfordrer velgerne til å:
• Ikke stemme på partier/representanter som 

ikke garanterer at forslag om en eventuell 
kommunesammenslåing kommer til 
folkeavstemning eller vil markere seg mot 
sammenslåing med tvang.

• Slå ring om Nesodden kommune.  Alle våre 
svakheter blir enda verre om bestemmelsene 
skal tas i Ski eller Oslo Rådhus.

Follokommunen 
neste?

Den nye parkeringsavgiften i 
Kongleveien/Tangenten virker ikke 
etter hensikten.  Inntil kr 2000 i 
måneden for å parkere på jobben 
for kommuneansatte får bilene vekk. 
Men i stor grad flyttes problemet til 
naboveiene og noen ansatte kommer i 
vansker. 
Rødt spurte rådmannen i sin interpellasjon om 
parkering i Kongleveien om referat fra drøftinger 
med de ansatte. Svaret var avslørende. Det ble ikke 
ført referat. Muntlige avtaler i en kommune, er 
det et godt prinsipp? Misnøyen blant de ansatte er 
stor, men deres forslag og ønsker skal ikke en gang 
skrives ned. 
 Rødt sitt sentrale forslag var:

«Kommunestyret ber rådmannen om å 
drøfte med de ansattes organisasjoner og 
nabolagsorganisasjoner tiltak for å avbøte de 
negative virkningene av parkeringsavgiften. På 
bakgrunn av disse drøftelsene og vurderinger 
av hele trafikkbildet bes rådmannen legge fram 
forslag til avbøtende tiltak for kommunestyret 
i første møte i 2015.»  Forslaget fikk bare SV og 
Rødt sine stemmer. 
 Flertallet sørget for et mer vassent vedtak om 
skilting og at rådmannen forventes å ta hensyn til 
de ansattes behov. Gode ønsker er jo hyggelig, men 
når ledelsen i kommunen tydeligvis er allergiske 
mot å samarbeide med beboere og ansatte for å 
finne gode løsninger, hjelper det lite. Den politiske 
ledelsen vil holde seg i elfenbenstårnet sitt og 
mener de vet best.  

Parkering sett fra elfenbenstårnet
Mens parkeringsplassene i Kongleveien står tomme fylles Blomsterveien opp
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Odd Edvardsen 

Sjøl om kommunestyret på Nesodden 
15. mai i fjor vedtok med AP og Høyre 
sine stemmer at Nesodden skulle bli 
en del av Follo lokalmedisinske senter 
(FLS) når det gjaldt legevakttilknytning 
og øyeblikkelig hjelp, er fortsatt ikke 
slaget tapt. 
Det som har skjedd etter kommunestyrevedtaket 
viser at argumentene til legevaktaksjonen og 
partiene som gikk inn for lokal løsning (SV, Frp, 
Venstre, Rødt, MdG og Krf) var holdbare og den 
mest realistiske løsningen. Hva har skjedd?
•  Sist sommer kom en rapport fra Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin om 
tilstanden for legevakttjenestene i Norge. I 
tidsskriftet Dagens Medisin omtales rapporten 
under overskriften «Større legevakter med 
dårligere kvalitet». Forskerne bak rapporten 
sier videre: «En del kommuner har slått 
seg sammen og laget interkommunale 
legevakter, slik vi har anbefalt for å få mer 
robuste ordninger. Men vi ser at dette ikke 
blir fulgt opp med bedre bemanning og bedre 
kompetanse…..Vi ser at pasienter får lengre 
reisevei uten at de får et bedre tilbud, slik vi 
hadde tenkt…». Lovnaden om at sentralisering 
gir bedre tilbud er derfor mer enn tvilsomt.

•  I oktober blei det meldt at FLS-bygget var 
6 måneder forsinket og først ville stå ferdig 
tidlig på høsten 2016. Dette innebar at den 
lovpålagte forpliktelsen for kommunene til 
øyeblikkelig hjelp fra 1. januar 2016 ikke kan 
innfris av dette alternativet. Dette var en 
forutsetning som AP/H la til grunn for sitt valg 
av FLS på Ski.   

•  På møte i Follorådet 17. desember blei 
det lagt fram en sak om status for Follo 
lokalmedisinske senter som gjør at saka på 
nytt må behandles i alle kommuner som har 
sagt ja til tilslutning. Årsakene til dette er bl.a.:

•  Investeringskostnadene til  bygget 
(Lokalmedisinsk senter) øker med 55 millioner 
kroner fra 83 til 138 millioner kroner.  Dette 
betyr at lånebeløpet kommunene må garantere 
for øker fra 36 til 74 millioner kroner. For 
Nesodden betyr dette at garantibeløpet økes 
fra 8 til 12 millioner kroner.

•  Selskapsavtalen foreslås revidert på mange 
punkter og må også behandles på nytt.

Årsaken til økningen på 55 millioner skyldes i 

hovedsak at en «mulighetsstudie» som blei utført 
viste at romprogrammet for det nye senteret på 
grunn av krav fra myndighetene trengte flere 
kvadratmeter (fra 2000 kvm til 3250 kvm!). 
Dette var imidlertid en utredning som var klar 
allerede i mars 2014! Det er derfor merkelig at 
dette ikke blei lagt til grunn i saksframstillingen 
når dette blei behandlet i kommunestyret på 
Nesodden 15. mai i fjor. Enten ønsket noen å holde 
disse opplysningene tilbake da dette ville være 
negativt for FLS-alternativet eller så har vi en 
administrasjon som ikke gjør jobben sin.  
Situasjonen i dag er derfor følgende:
•  Investeringskostnadene til bygget øker med 55 

millioner kroner.
•  Bygget er tidligere meldt forsinket til høsten 

2016. Nå sies det at det er kun ved «optimal 
fremdrift» at bygget vil stå ferdig i annet 
halvår 2016. Her åpnes det for nye forsinkelser.

•  Noe løsning for øyeblikkelig hjelp for de 
deltakende kommunene som de er pålagt 
fra 1.1.2016 er ikke på plass. Forslag skal 
komme når en har en eksakt framdrift for 
byggeprosjektet.

•  Selv om utgiftene til renter og avdrag på lån 
øker, skal dette forsøkes innpasset innenfor 
tidligere vedtatte budsjettrammer!

 Når saka i løpet av kort tid på nytt kommer opp 
i kommunestyret er det derfor god grunn til å ta 
en omkamp hvor Nesodden-alternativet fremmes 
på nytt. I tillegg bør rådmannen legge fram en 
oppdatert sammenlikning av de to alternativene 
som bygger på de nye realitetene – både når det 
gjelder investeringsk- og forsinkelseskostnader.
 Jeg har ingen tro på at Høyre eller AP vil snu i 
denne saka selv om argumentene for de som gikk 
i mot en interkommunal løsning på Ski i ettertid 
blir bekreftet. Men det er kommunevalg til høsten. 
Dersom partiene som gikk inn for døgnlegevakt på 
Nesodden da skulle få flertall i kommunestyret (og 
det skal ikke så mye til), bør de umiddelbart si opp 
selskapsavtalen med Follo lokalmedisinske senter i 
henhold til paragraf 18 hvor det står: «Den enkelte 
deltaker kan med 12 måneders skriftlig varsel til 
styret si opp sitt deltakerforhold i selskapet og 
kreve seg utløst av dette. Uttreden kan kun skje 
pr. 31.12». Vi vil da ha god tid fram til 1.1.17 med å 
iverksette både døgnlegevakt og øyeblikkelig hjelp 
som en lokal ordning på Nesodden. 
 
 

Sandberg og Gudmundsen utmerket seg ikke med å 
snakke sant før valget i 2011.

Lokal døgnlegevakt på Nesodden ble 
nedlagt for over ti år siden, særlig 
grunnet vansker med å få kvalifiserte 
leger. Siden har forslag om å gjenåpne 
lokal døgnlegevakt blitt fremmet 
og nedstemt en rekke ganger i 
kommunestyret, selv om tilgangen på 
leger nå er mye bedre. 
Foran kommunevalget i 2011 ble partilederne 
intervjuet i Velavisen. Der ble politikerne spurt om 
bl.a.: «Vil du ha legevakten tilbake til Nesodden?»  
Alle partilederne svarte ja. Her er utdrag av 
svarene til AP og Høyre:
 Nina Sandberg (AP) svarte: «Ja.....noen 
forbehold....På sikt ønsker vi i Arbeiderpartiet 
derfor en lokal legevakt for Nesodden, og fortsetter 
å arbeide for det.»
 Kjell Gudmundsen (H) svarte: ”«Ja – det er klart 
vi ønsker legevakt  tilbake på Nesodden.»
(Se http://www.nesoddenvelforbund.no/avisa/0111.
pdf   side 10)
 Saken kom til behandling i kommunestyret 
våren 2014. På forhånd hadde legevaktaksjonen 
samlet inn nesten 7000 underskrifter for kravet 
om å få døgnlegevakt tilbake. (Til sammenligning 
var det 9250 innbyggere som avga stemme ved 
kommunevalget i 2011).
 Allikevel bryter AP og Høyre valgløftet sitt og 
velger å trosse kravet fra nesten 7000 innbyggere. 
Deres 17 representanter stemmer for at legevakt og 
øyeblikkelig hjelp fortsatt skal ligge i Ski. Slik har 
de stemt de ni siste gangene saken har vært oppe 
i kommunestyret. 14 stemmer fra de seks andre 
partiene for døgnlegevakt hjalp derfor ikke.
 Høsten 2014 samler legevaktsaksjonen 
underskrifter for et krav om folkeavstemning om 
døgnlegevakt. Kravet er overlevert kommunestyre 
og må behandles i vår. Ordfører Nina Sandberg 
(AP) uttalte til Amta at saken er avgjort av de som 
er valgt til å bestemme, og at kravet kommer til å 
bli avvist. 
 Høyre og Arbeiderpartiet mener denne måten å 
styre på er forenlig med å kalle seg demokratiske. 
Rødt mener dette er en måte å manipulere på som 
ikke er et demokrati verdig.
 Det ser ut til at folkelig innflytelse på viktige 
spørsmål er umulig å få til uten å ta fra AP og 
Høyre deres politiske flertall. Det skal ikke store 
velgerbevegelser i september for å få til dette.  

Døgnlegevakt:
En historie om svik

Nye argumenter

Odd Edvardsen

Døgnlegevakten tilbake til Nesodden:


