
 RØDT VIL KJEMPE FOR:
• Å redusere de sosiale forskjellene på Nesodden
• Å bevare hundremeterskoger på Nesoddens  

tettbefolkede steder
• Å verne marka og kyst fra profittstyrt bygging
• Å bevare grendeskolene og stoppe storskoler
• Å bygge boliger du og dine barn har råd til å kjøpe
• At vi legger til rette for et kortreist samfunn
• At det blir arbeidsplasser lokalt 
• At kommunen vil svare deg og lytte til deg
• At vi får åpne prosesser hvor innbyggerne kan delta 
• At det blir båtforbindelse til Fagerstrand 
 
 Velg en samarbeidspartner du kan stole på. 
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Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere 
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen 
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.

Seks tiltak for å redusere 
forskjeller på Nesodden
❶ Kommunen lager en opptrap pings plan for 
å ansette minst 70 % av arbeidsstokken i faste 
hele stillinger. Bruk av vikarbyråer avsluttes.

❷ Kommunen lager opptrap pingsplan for 
like  lønn i kommunen

❸ Kommunen kjøper tjenester fra arbeids-
plasser der det er ordnede arbeidsforhold gjen-
nom tariffavtale

❹ Kommunen holder barnetrygd utenfor i 
beregningen når sosialhjelp skal beregnes, og 
satsene økes gradvis til det nivået Statens insti-
tutt for forbruksforskning mener trengs. 

❺ Kommunen, gjerne i sam arbeid med frivil-
lighet, utvikler låneordninger for mer enn bøker 
og fritidsutstyr som vi har i dag.

❻ Kommunen stiller flere tomter til dispo-
sisjon for bygging av billige boliger tilnærmet 
gratis. Målsettingen er å komme ned ned mot 
kroner 25 000 (+ moms) pr kvadratmeter. Lån 
søkes gjennom langsiktige husbanklån slik at 
innkjøpsprisen ikke overstiger en årslønn. Det 
gjøres avtale om at boligprisen reguleres etter 
konsumprisindeksen.

TA VARE PÅ 
NESODDENS 

SJEL
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Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har 
vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen vi
ser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019:

• Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 
–  en økning på 40 %

• Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 
– en økning på 18 %

Den samme trenden ser vi når det gjelder antall pasi-
enter som trenger oppfølging etter utskriv fra et helse-
foretak. Her har antallet gått opp fra 468 personer til 
498 personer i samme tidsperiode. I tillegg måtte kom-
munen i sommer måtte betale dyrt for 16 overligger-
døgn i helseforetakene, mens det på samme tidsrom i 
2018 var ingen overliggerdøgn. Et tegn på at kapasiteten 
i hvert fall i sommermånedene ikke har vært bra nok. 

Dette økte arbeidspresset/tjenestebehovet har skjedd 
uten noen tilsvarende økning i bemanningen. Ikke bare 
går dette ut over de ansattes arbeidssituasjon, men også 
utover brukerne. For brukerne må dette nødvendigvis 
bety kortere hjemmebesøk med den usikkerheten dette 
medfører.

Rødt har gjennom flere år påpekt dette og ved be-
handlingen av budsjettet for 2018 fremmet vi følgende 
forslag: 

«Helse:
I forhold til beregnet økningen av befolkningen over 
67år er budsjettet for perioden 2019–22 klart underbud-
sjettert, særlig når det gjelder stillinger. I tillegg sier bud-
sjettet ikke noe om kvaliteten på tjenesten og hvordan 
man har tenkt å møte den forventede eldrebølgen både 
kvalitativt og kvantitativt. Vi ber derfor om at adminis-
trasjonen i ny helse- og omsorgsplan konkretiserer
• Hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å iverk-

settes på området og kostnadene ved dette:
 – Bruk av velferdsteknologi 
 – Organisatoriske tiltak 
 – Prioritering av lavterskeltilbud
 – Antall stillinger og ønsket kvalifikasjoner 

Legevakt  
i det blå?
Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok 
en gang å utrede etablering av en legevakt på Nes
odden:

1.	Nesodden	kommune	innretter	arbeidet	mot	målsetting	
om	å	drifte	legevakt	og	kommunale	akutte	døgnplasser	
i	egen	regi	så	raskt	det	lar	seg	gjøre.	Under	forutsetning	
av	at	det	er	faglig	og	økonomisk	forsvarlig,	samt	prak-
tisk	mulig,	leveres	tjenesten	fra	01.01.20	på	Nesoddtu-
net	omsorgssenter.

2.	…..
3.	Budsjett	 for	 etablering	 og	 drift	 samt	 investeringer	

knyttet	til	etablering	av	legevakt	og	kommunale	akut-
te	 døgnplasser	 i	 egenregi	 med	 forslag	 til	 inndekning,	
legges	fram	for	kommunestyret	i	forbindelse	med	kvar-
talsrapport	2/2019.	

Etter dette var det en forutsetning at saka skulle be-
handles i et ekstraordinært møte i helse- og omsorgs-
utvalget i midten av august før saka gikk til kommune-
styret. Dette skjedde ikke, slik at vedtakets punkt 3 ikke 
ble fulgt opp!! Isteden har administrasjonen brukt tida 
på å finne et eksternt firma til å gjøre jobben. Valget har 
falt på Agenda Kaupang. Konsulentselskapet skal for en 
samlet kostnad på kr. 326 700 eksklusiv merverdiavgift, 
utrede saka og komme med en sluttrapport. Arbeidet 
startet opp 26.august og skal være avsluttet i løpet av 
uke 42 (20.oktober). Slik sett er legevaktsaka blitt «fjer-
na» fra valgkampen. Sikkert til glede for noen.

Hva resultatet av denne utredninga blir og hvordan 
politikerne vil forholde seg til forslaget/forslagene er 
selvsagt umulig å si. Men det er verdt å huske hva som 
skjedde sist legevaktsaka blei utreda: I kommunestyre-
møtet 15.mai 2014 gikk AP og Høyre imot etablering av 
legevakt m/akuttfunksjon på Nesodden og sørget i ste-
den for at dette havnet i Ski. Begrunnelsen var at dette 
ville gi et bedre faglig tilbud og være billigere (det siste 
viste seg seinere var feil.) Vi får håpe at H og AP den-
ne gangen står ved løftet om å etablere en legevakt m/
akuttfunksjon på Nesoddtunet., men fra 1.januar neste 
år blir det ikke! 

Fast ambulanse 
Rødt har i tillegg til legevakt med akuttjeneste på Nes-
oddtunet, også programfestet at det bør knyttes en fast 
ambulanse til Nesoddtunet. Selv om vi har en parame-
dic-bil, så kan ikke denne frakte folk til sykehus eller til 
et helikopter som har landet på skadestedet.

Odd	Edvardsen

Er velferdsteknologi 
løsningen?
Det snakkes mye om velferdsteknologi som løsningen 
på utfordringene i helsesektoren. Men på dette om
rådet er den menneskelige kontakten mellom bruker 
og ansatt en grunnleggende del av tjenesten og be
handlingen. Dette kan aldri erstattes av maskiner eller 
teknologi. Velferdsteknologien kan selvsagt i en viss 
grad redusere behovet for økt bemanning, men i all 
framtid vil gode tjenester på dette området være av
hengig av god bemanning og høy kompetanse. 

Odd Edvardsen

En omsorgssektor under  
press krever økt bemanning

• Det bør framgå hvordan man ser for seg priorite-
ringen mellom hjemmetjenester, omsorgsboliger 
og sykehjemsplasser innafor planperspektivet

• Vurderingskriterier for kvaliteten på tjenestene 
innafor området»

Dette forslaget ble nedstemt, men reises på nytt i bud-
sjettdebatten for 2020.

Fra Rødts program for Nesodden:
at kommunens tjenestetilbud tar høyde for eldrebøl-
gen ved at:
• kommunens hjemmebaserte tjenester styrkes ved 

at antall ansatte økes i takt med antall nye bru-
kere, men også til andre brukergrupper som har 
behov for slike tjenester.

…
• sykehjemmenes økonomi må styrkes, slik at det 

kan driftes forsvarlig for både ansatte og pleie-
trengende.

Odd	Edvardsen
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Kontakt Syver Kleve Kolstad
E-post: syverklevekolstad@gmail.com
Tlf 472 90 544

BLI MED 
I RØD 
UNGDOM

Rødungdom.no

Kommunen unngikk så vidt tap på over 30 millioner 
kroner.

Fjellstrand omsorgsboliger var kommunens første (og 
forhåpentligvis siste) forsøk på å gjennomføre et ops 
(Offentlig privat samarbeid) prosjekt. ops er den siste 
nyliberale modellen for å gi private konsern sugerør inn 
i kommunekassa. 

Et slikt samarbeid handler om å inngå en avtale 
(som i dette tilfellet på 30 år) med et privat konsern 
(Her Betonmast) om bygging og drift av anlegg. Kom-
munen betaler en avtalt sum årlig for renter, avdrag og 
vedlikehold. Dette innebærer at kommunen får lang-
siktige dyre forpliktelser og selskapet får en langsiktig 
sikker og høy profitt. 

Brudd på konkurransereglene
Den første skandalen var når kommunen brøt kofa-re-
glene (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) og re-
forhandlet avtalen uten at den ble lagt ut på nytt. Etter 
en klage til kofa fra Rødt ble kommunens framgangs-
måte ansett for en ulovlig forskjellsbehandling. Kom-
munen slapp unna bøter fordi de nye bøtereglene ikke 
enda var trådt i kraft . Kommunestyret vedtok deretter 
allikevel å fortsette som før. 

Revisjon privatiseres?
Etter at SV sitt forslag om at vi skal fortsette samar
beidet med andre kommuner om felles revisjon ble 
nedstemt mot SV og Rødt sine stemmer, ble følgen
de vedtatt:

Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere å 
sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 
revisjonsåret 2021. Hvorfor skal vi vurdere det? 

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret 
en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019
2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er 
bruker perspektivet: 

«Med tanke på brukerperspektiv og brukermed
virkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavter
skeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne mo
dellen er det åpen dør inn til fagpersoner, og det kreves 
ikke henvisning. Grunnleggende prinsipp er å ha fokus på 
hva som er viktig for brukeren og at bruker skal være med 
å forme tjenesten. Offentlige myndigheter skal legge til 
rette for at barn blir hørt i sak»

Dette lavterskeltilbudet etter modellen fra Stangehjel

Ja til nytt sykehjem 
på Fagerstrand
Kommunestyret behandlet i vår planlegging av syke
hjemsbehov. Vedtaket om Nesoddtunet sier at følgende 
skal planlegges:

Abygget,med 50 sengeplasser og kjøkken rives, og 
nybygges. 

Det bygges inntil 84 nye plasser som i en overgangsfase 
i påvente av brukere, skal vurderes driftet som hotell! 

Rådmannen skriver om dette: «Gjennomføring av pro
sjektet estimeres til minimum 600 millioner.» 

I tillegg ble det, etter forslag fra AP, vedtatt å planlegge 
ny kirke på stedet til et ukjent antall millioner. Vi anslår 
totalprosjektet forsiktig til noe mellom 700 millioner og 
en milliard, hvorav utvidelsen er den største enkeltdelen.

Rødt har to innvendinger til denne planen:
 • Vi ønsker ikke en så stor enhet som det vil ta mange år å 

planlegge og ferdigstille. I tillegg ligger det stor usikker
het knytta til kostnader og behovet for antall plasser. 
Vi vil i steden for en større utvidelse på Nesoddtunet, 
raskt ha på plass et nytt sykehjem på Fagerstrand. Det
te alternativet gjør det mulig å tilrettelegge skikkelige 
uteområder for brukerne, for eksempel Sansehage for 
demenspasienter. 

 • Det haster med nye plasser. Bygging av omsorgsboliger 
kan bare i en viss grad avlaste behovet for sykejhem
splasser. Et godt eksempel på dette var den vedtatte 
stengingen av en avdeling på Nesoddtunet fra juli i år 
(Vedtatt mot Rødt sine stemmer) som følge av at Fjell
strand omsorgsboliger skulle avlaste sykehjemmet. 
Dette har ikke latt seg gjennomføre til tross for at om
sorgsboligene har mottatt beboere som er adskillig sy
kere enn forutsatt. Beboere som kanskje isteden burde 
(fortsatt) hatt plass på sykehjemmet. Vi kan ikke vente 
i mange år på flere plasser.

pa har kommet inn i planen etter initiativ fra Rødt under 
behandlingen i Helse og omsorgskomiteen og er en 
etter lengtet modell for mange behandlere på Nesodden. 

 Hovedutfordringen for kommunen er etter dette å 
realisere dette prinsippet. I dag er ikke kommunens tilbud 
på området organisert for å kunne virkeliggjøre denne in
tensjonen. For Rødt er det viktig at denne modellen blir en 
realitet for brukerne. Vi har derfor programfestet følgende:

Rødt vil arbeide for
at den nye planen om psykisk helse og rus, inklusive lav
terskeltilbudet som Stangehjelpa, blir realisert slik at den 
kommer hele befolkningen til gode.

Husbanktilskudd
Neste skandale ble hindret av vår nye rådmannen i siste øy-
eblikk. Planen var bl.a. at 20 av boligene skulle selges på 
det åpne markedet. Det var kalkulert inn husbanktilskudd 
på ca 1,7 millioner pr. bolig.. Men Husbanken har strenge 
regler som sier at støtte kun skal gis til kommunale oms-
orgstiltak. Det var derfor høyst usikkert om de 20 boligene 
som skulle selges på det frie markedet kunne oppfylte dette 
kriteriet og kunne få tilskudd. Kommunen kunne derfor ri-
sikere å bli sittende igjen med en utgift på over 30 millioner. 

Over bordet i lukket kommunestyre ble det vedtatt 
at kommune skulle kjøpe de usolgte leilighetene samt 
benytte sin forkjøpsrett når de leilighetene som allere-
de var solgt igjen ble ledige. Nå er det avklart med Hus-
banken at disse grepene er tilstrekkelige for å få utbetalt 
tilskuddet. Men det gjenstår forhandlinger med Beton-
mast for å få kjøpene på plass. 

Vedlikehold 
Neste utforing på Fjellstrand blir vedlikeholdet. Beton-
mast får en fast årlig sum for å gjøre dette. Betonmast vil 
selvsagt forsøke å gjøre dette til lavest mulig kostnader 
for å tjene noen kroner. Utfordringen for kommunen 
blir å følge opp om alt nødvendig vedlikehold blir gjen-
nomført og om det holder tilfredsstillende kvalitet. 

Fjellstrand omsorgs boliger:

Offentlig-privat samarbeid  
fra krise til krise

Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?
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Arealplanleggingen:
Grønnmalt 
sentralisering 
Grunntanken både i nasjonal plan, Fylkesplan for Oslo og 
Akershus og kommuneplanen for Nesodden – som ikke er 
tydelig skrevet  er at vi skal være fleksible, spesielt i forhold 
til jobb. 

Planen for Akershus er i et nøtteskall at nesten all 
vekst skal være på 8 jernbanestasjoner. Litt karikert skal 
du bo i høyhus ved Ski stasjon med et kjøpesenter i mel
lom. Så skal du kunne jobbe hvor som helt på Østlandet 
etter arbeidsgiveres behov. Dine barn skal kunne gå på 
en hvilken som helt videregående skole i Viken mellom 
Hallingdal og Halden osv.

Dette vil øke pendlerbehovet og biltrafikken enormt 
selv om noe reising kan overføres til tog. Det vil frem
medgjøre oss fra den naturen vi er en del av. Langpend
ling gjøre stor skade i forhold til det sosiale livet lokalt. 

Alternativet er å planlegge kortreist.

I vår vedtok en rekke fylker og kommuner at det er 
klimakrise. NRK har sjekket med 33 av disse, ingen 
kan vise til konkrete tiltak som en direkte konse
kvens av krisevedtaket.

– Da har man i realiteten ikke erklært krise. Du er 
nødt til å gjøre noe med problemet og, ikke bare snakke 
om store ord og snakke om at klima er viktig, sier leder i 
Natur og ungdom, Gaute Eiterjord.»

Nesodden
En av kommunene som gjorde akkurat dette, er Nesod-
den som vedtok klimakrise 19 juni, men stemte ned Rødt 
sine forslag om tiltak. Klimatruslene er reelle, og krever 
stor omstilling. Da må vi ikke druknes i politisk prat. 

Vekst til hva?
Vi er indoktrinert fra kapitalkrefter og religion at alt må 
øke. Vi har blitt matet med et indre bilde av at livet er 
en stige, hvor vi alltid må ett trinn høyere opp, og vi må 
eie flere ting. 

Hva om bildet heller handlet om å gjøre det godt og 
trygt å leve på det trinnet vi er? Både privat, nasjonalt, 
og internasjonalt. 

Det er ikke slik at vi for å få til dette, må stoppe ut-
viklingen, men vi må gjøre den annerledes. 

Utvikling uten hensyn til ressurser og konsekvenser 
på global basis, er et valg – et valg vi må stå inne for 
ovenfor kommende generasjoner.

Vi - mennesket som art - har kommet så langt at vi 
kan velge, vi kan si at herfra utvikler vi oss basert på 
ressurser og konsekvenser. 

Det er ikke snakk om å stanse produksjon, bare å en-
dre den slik at den ikke ødelegger jorda. 

Om vi opprettholder status quo. Hva sitter vi igjen 
med? Hva ville drivkraften være? Tror du som leser 
dette, at mobiltelefon industrien ville lagt ned dersom 
kundene krevde at neste modell var bærekraftig – altså 
at ingen del av produksjonslinjen var skadelig for mil-
jøet? Eller tror du de ville satt inn ressursene på å fin-
ne ut hvordan å lage mobiltelefonene bærekraftig? Det 
samme gjelder det meste fra håndvesker til biler. Hva er 
det som hindrer dette? Vi ønsker alle å redde jorda, hva 
er det som får oss til å bytte for eksempel mobiltelefon, 
uten å undersøke om den vi kjøper er produsert på en 
forsvarlig måte? Vi setter oss inn i tekniske funksjoner 
og finesser, men overser det viktigste. 

Det vil komme situasjoner hvor svaret er at det må vi 
klare oss uten. Om vi begynner nå, så kan vi kanskje unn-
gå at de situasjonene omhandler rent vann og frisk natur.

Om bildet i hodet – vårt indre mål - var at suksess er 
å være på et trygt og godt trinn i livet, så ville vi satt mer 
pris på en leverandør hvor neste modell var bærekraf-
tig, enn en som lovet enda bedre funksjoner – og jeg er 
helt sikker på at det ene ikke utelukker det andre.

Det evige målet om økonomisk vekst er etter min 
mening svært usunt. Det resulterer i at andre og viktige-
re verdier må vike. Økonomisk vekst, som en underord-
net konsekvens av dyktighet, er flott. Problemene duk-
ker opp når målet om økonomisk vekst blir styrende, 
når et legemiddelfirma unnlater å forske på en medisin, 
fordi den ikke vil bli lønnsom nok. Når du ikke får kjøpt 
sunn fastfood, fordi usunn gir høyere avkastning. Den 
sunne gir også fortjeneste, bare ikke nok.

Når det heller drives rovdrift på naturressurser, enn 
å forske på bærekraftig utvikling, nettopp fordi bære-
kraftig utvikling ikke vil gi like stor avkastning. 

Når vi sier at grønn vekst ikke går an, så er det for-
di uttrykket grønn vekst, bare er et nytt begrep under 
samme paradigmet hvor økonomisk vekst er det viktig-
ste. Ideen om ubegrenset økonomisk vekst på en planet 
med begrensede ressurser står for meg som lite gjen-
nomtenkt.

Vi må endre måten vi tenker på. Vi må anerkjenne 
at vi er en del av et økosystem, og at vi må spille på lag 
med jorda. For dette vi gjør mot planeten, det gjør vi 
også mot oss selv.

Helge	Seeser-Hoff
2. Kandidat Nesodden Rødt

Første punkt er å bli enige om hva de viktigste klima-
utfordringene er på Nesodden. Rødt har lansert Asfalt 
og betong:

• Nedbygging av verdifull natur i indre Oslofjord
• Oljeforbruk/utslipp av klimagasser som følge av 

økende pendling.

Drivkreftene er spekulanter som er mer opptatt av for-
tjeneste enn hva samfunnet har behov for. 

Kan vi få et flertall i kommunestyret som vil ta tak 
i dette og styre utviklingen på Nesodden mot et kort-
reist samfunn i balanse med naturen?

Slik skriver NRK:
 (https://www.nrk.no/norge/kommunerogfylkervedtokklimakrise.mensatokflereavdemferie1.14651145:

«Kommuner og fylker 
vedtok klimakrise. Men 
så tok flere av dem ferie
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Det planlegges 98 boliger på det gamle småbruket 
Skjønhaug i Bergerskog sitt sørøstlige hjørne oven
for pizzaen. Hovedsaklig i 5 «punkthus» som er en 
omskrivning for 5 etasjes blokker. I begrunnelsen 
for prosjektet står det: «Planen skal bidra til å løse 
utfordringene i kommunens boligsosiale handlings
plan og legge til rette for å bygge miljøvennlige, ri
melige boliger av variert størrelse og med høy grad 
av tilgjengelighet.» 

Rimelige boliger?
Leter vi litt mer i prosjektet går det fram at boligene 
skal selges eller leies ut til markedspris. Det finnes ikke 
noe boligsosialt i «markedspris». Markedsundersø-
kelsene som er vedlagt antyder mellom 55 og 60 000 
kroner pr. kvadratmeter. Altså nærmere 6 millioner for 
en 100 kvadratmeter stor blokkleilighet. På spørsmål 
får vi beskjed om at prisen for tomta hemmelig. 

Miljøvennlig?
Miljøutredningene som følger planen drøfter en rekke 
avbøtende tiltak for skadevirkningene utbyggingen kan 
få. Men flere helt grunnleggende spørsmål er ikke drøf-
tet:
• Et småbruk har dyrkbar mark. Selv om den ikke er 

holdt i hevd – skal vi tillate bygging på dyrkbar mark?
• En slik reduksjon av Bergerskog sitt areal – hvilken 

virkning vil det ha på skogen som helhet. Hvilke 
fugler får for små livsområder? Hvilken slitasje vil 
øvrig skog få? 

Stemmeseddel
Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.
Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.
Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.
Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.
Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på BlomsterOle, EngMarie, EpleAnton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.
Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.

Harald Sverdrup

Fins det spor av mer langsiktig tenkning? Når støvet et-
ter valgkampen har lagt seg - vil det være rom for poli-
tikere som ser det de gjør i en litt større sammenheng?

Siden området (slik som området som tidligere var 
tenkt for utbygging) lenge har vært sonet til boligbyg-
ging er vernebehov ikke vurdert i sammenheng med 
resten av skogen. Rødt sitt forslag om å regulere hele 
Bergerskog til såkalt LNFområde (Landbruk, Naturmil-
jø og Friluftsliv) ble nedstemt under kommuneplanbe-
handlingen. 

Det er oppsiktsvekkende at plan- og teknikkutvalget 
enstemmig gikk for å legge dette ut på høring. Hvor er 
SV, MDG og Venstre her?

Hvorfor?
Administrasjonens alternativ 2 var: «På bakgrunn av ny 
kunnskap om Nesodden kommunes store boligreserve 
og helhetsvurderinger rundt behandlingen av ny kom-
muneplanens arealdel, legges planforslaget ikke ut på 
offentlig ettersyn men stoppes fra videre prosess.» Det 
fikk ingen stemmer. (Rødt var ikke representert.)

• På denne underskriftkampanjen for å verne Berger-
skog er det 636 underskrifter når dette skrives. 

 https://www.opprop.net/vern_bergerskogen

• Nesodden Ornitologisk forening har foreslått å gjøre 
Bergerskog til naturreservat. Forslaget ligger her: 
http://nofoa.no/download.php?file=Upload/Bruker-
filer/dokumenter/dok_8798_2.pdf 

Naturreservatet omfatter mesteparten av Skjønhaug.

Rødt støtter begge initiativene.

Skjønhaug på Berger:

Boligsosialt tiltak 
eller profittstyrt 
miljø ødeleg gelse?

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

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

Hvor er 
fagbevegelsen?
Det er en tradisjon i store deler av fagbevegelsen å 
utfordre partiene på standpunkter i forhold til viktige 
spørsmål for medlemmene. Det setter fagorganiser
te sine krav på dagsorden for alle partier. LO i Oslo 
har utformet en rekke viktige krav for sine medlem
mer og utfordret partiene. Svarene ligger her: https://
looslo.no/valg2019/pdf/spmsvarenkeltsider.pdf 

På Nesodden har vi ikke fått noen spørsmål om 
standpunkter fra Fagbevegelsen. Da blir ikke sen
trale krav for fagforeningsmedlemmer heller noe 
viktig spørsmål i valgkampen. Det er synd. I mangel 
av annen informasjon er LOoslo sine spørsmål 
brukbare.
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Vi minner om at det også er valg til nytt fylkesting i 
Viken. Her er Rødt sin førstekandidat, Hans Petter 
de Fine fra Drammen sammen med Nesodden sin 
førstekandidat Olga Papalexiou.

Fylkestingsvalg

Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er 
satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få 
private eiere – velferdsprofitørene. Vi mener at det 
er feil å finansiere store konserners private profitt 
gjennom felleskapets penger.

Velferd er ikke det samme som fabrikk
Vi vil ikke ha profittstyrt velferd fordi prinsippet om å 
maksimere profitt kommer i motsetning til prinsippet 
om å bruke alle tilgjengelige ressurser for å yte det beste 
for målgruppen velferden retter seg mot.

Kommersielle barnehager finansieres av fellesska-
pets penger og da blir det feil at kapitalsterke investorer 
skal kunne bruke fellesressurser i sine intrikate finans-
konstruksjoner for å maksimere sin avkastning.

Det er nettopp dette som gjør at kommersielle og 
ikkekommersielle barnehager «konkurrerer på ulike 
premisser». Konkurransen blir ikke om kvalitet, men 
om finansielle muskler. De ikke-kommersielle private 
barnehagene taper i denne skeive konkurransen.

En velferdsprofittør forsvarer seg
Eieren av en av de største barnehagekonsernene – 
Sævareid – angriper Rødt sitt syn. Hun er styreleder i 
Nesoddens eneste kommersielle barnehage – Fager-
strand FUS - og ca 200 andre barnehager. Hun bestem-
mer hva Fagerstrand FUS skal bruke penger på.

Sævareid representerer ikke de private barnehage-
ne, men de kommersielle som fortrenger mange private 
ideelle. Hun driver business. Det er ikke noe galt med 
det, det er galt å late som noe annet. Rødt mener at vel-
ferd ikke skal være business. Velferd hører til de pri-
mære tjenester som staten skal yte til sine innbyggerne, 
finansiert av vår felles kasse.

Profitt, utbytte eller avkastning?
Konsernleder Sævareid vil overbevise oss om at det ikke 
blir tatt ut utbytte av årsresultatet i hennes konsern. Det 
kan godt være riktig regnskapsteknisk. Allikevel har 
man mange ganger påpekt at det finnes utallige andre 
måter å trekke ut profitt på. Det er en svært krevende 
jobb å gå slike konglomerater etter sømmene for å finne 
ut om det ble tatt ut skjult utbytte ved salg, overføringer, 
flytting av penger eller annen spekulasjon.

Styrehonorar er en av mange måter å ta ut penger 
på. I SFR Holdning AS ble det utbetalt 8.880.250 kr til 
styrehonorar. Styrene i alle Sævareids selskaper, består 
av henne selv og nære familiemedlemmer.

Lokale tap
Fagerstrand FUS står i oppført med en egenkapital på 
nesten 11 millioner. Disse pengene har stått på en konto 
i konsernet hvor all kapital fra de ca 200 barnehagene 
har vært samlet. Å disponere det som i realiteten er et 
rentefritt lån på antakelig milliarder tilsammen, er en 
økonomisk fordel for eierne som ikke er ubetydelig. 
Etter omfattende kritikk bl.a. i Aftenposten, ble penge-
ne tilbakeført til den enkelte barnehage nylig samtidig 
med at det ble registrert flere hundre nye selskaper. Hva 
de nye konstruksjonene innebærer av finansakrobatikk 
vil framtiden vise.

Hvordan klarer Fagerstrand FUS å spare seg opp 
millioner i egenkapital? Vi vet ikke, men gjorde en en-
kel sjekk på hva lønnskostnadene er sammenlignet med 
den kommunale barnehagen på Fagerstrand. Lønn-
skostnadene er slik

Sted bruttolønn barn pr barn

Fagerstrand 
barnehage 14,829 mill. kr 94 157 755 kr

Fagerstrand 
FUS  8,705 mill. kr 64 136 026 kr

Forskjell pr barn: 21 029 kr

Om det betyr at lønnsnivået er lavere, det er færre ans-
atte pr. barn eller andre forklaringer vet vi ikke. Vi vet at 
FUS ikke har faste avdelinger som ellers er vanlig, men 
bare storbarn- og småbarnbaser. Det kan gjøre det mu-
lig å telle ansatte pr. barn mer «kreativt» enn det andre 
barnehager gjør.

Uansett er det fantastisk innsats fra de ansatte å få til 
så god kvalitet. Vi setter pris på det arbeidet som gjøres 
i denne barnehagen av alle de ansatte og tilbudet som 
barna får der!

Det er hvor mellomlegget blir av, vi setter spørs-
målstegn ved.

Hvis det er riktig at Sævareid ikke bruker FUS bar-
nehagene til sin egen berikelse, kan hun da forklare oss 
hvorfor hun bruker tid på å drive ca 200 barnehager 
isteden for en?

Kan Sævareid forsikre oss at hun ikke i et gitt øye-
blikk velger å selge hele FUS barnehagekonsernet til et 
utenlandsk eller multinasjonalt selskap?

Barnehagesektoren ville stå seg på å slippe finans-
akrobater.

Profittfri velferd

Skoleprestasjon 
skapes av trygge 
oppvekstsvilkår – ikke 
prestasjonsbaserte 
skoler 
Heidi Frantzen påpeker i sitt leserinnlegg i Drammens 
Tidene, 27.11.17, at nyere hjerneforskning viser at hjer
nens utvikling har to svært kritiske perioder i men
neskets liv, der tidlig ungdomsalder (1315 år) er en 
av dem. Å gjøre ungdom som er i en kritisk periode til 
forskningsprosjekt ved å sette de i en storskole, er etisk 
betenkelig. Sett i lys av at mange momenter i et barns 
og en ungdoms liv i 2019 er prestasjonsbaserte, har vi 
mange utfordringer med hensyn til å skape en trivsel 
i en arena der mestring og prestasjon er livsviktig for 
sosial trivsel som videre skaper gode vilkår for gode 
skoleprestasjoner. Med testing, krav og sosialt press, 
knyttet til sosiale medier og sosial uteblivelsesangst, 
er trivsel overordnet for at elever skal klare å prestere. 

Skoleforskning viser at store klasser og grup
per dessverre motvirker en trygg sosialisering. Ved 
siden av dette tar den også fra mange engstelige 
elever både tryggheten både sosialt og faglig, men 
i størst grad sosialt. Flere og flere skoleforskninger 
påpeker at lærerens motivasjon og trivsel, i tillegg 
til dennes relasjonskompetanse er mest avgjørende 
for elevenes mestring og prestasjoner – ikke lærere 
med kun stor fagkunnskap. 

Heidi Frantzen nevner at ett av argumentene for 
en storskole er at det er kostnadseffektivt, og at et 
større fagmiljø gir bedre resultater. Skoleforskning 
viser at store skoler, i forhold til små skoler, har: 
 • høyere kostnader for administrative ledere
 • høyere vedlikeholdskostnader
 • økte transportkostnader 
 • lavere karaktergjennomsnitt hos elevene 
 • høyere nivåer av hærverk 
 • høyere fravær hos de ansatte
 • lavere tilfredshet blant lærerne 

Hele artikkelen finner du her: http://nesodden.roedt.no/om
sorgogtrygghet/

Bolek Alexanderson er utdan
net allmennlærer fra OsloMET, 
og jobber med å avslutte en 
bachelor grad som barnevernspe
dagog, i tillegg til å ta mastergrad 
som  lærer. Han har jobbet aktivt 
for barn og unges ve og vel de 
siste femten årene, som lærer, 
fritidspedagog og fotballtrener i 
jentefotballen. Han er listekandi
dat for Rødt på Nesodden.
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Kunsten å lytte
I politisk administrasjon av en kommune represen
terer hvert parti en del av befolkningen, og hvert 
parti skal forsøke å belyse hvordan deres del av be
folkningen ønsker at samfunnet skal fungere. 

Livet fortoner seg forskjellig for oss mennesker, og der-
for trenger vi flere partier. Det som er viktig for meg, 
der jeg er nå i mitt liv, er kanskje totalt uvesentlig for 
naboen, der han er nå i sitt liv, og motsatt. Dette sier 
ingenting om hvorvidt jeg eller naboen er dumme eller 
ikke, bare at vi opplever livet fra forskjellige ståsteder. 
Alder, økonomi, nettverk, helse osv. er faktorer som 
påvirker. Det er bare 2 % av befolkningen som er dum-
mere enn deg, og bare 2 % som er smartere enn deg 
– følgelig er forskjellig politisk ståsted/ideologi i stor 
grad et resultat av livssituasjon, arv, og miljø - ikke om 
man er dum eller smart.

Så, ut fra hva som oppleves som viktig for meg, 
velger jeg meg et politisk parti. Dette partiet skal så 
representere meg i kommunestyret. I kommunesty-
ret møtes partiene som representerer størstedelen av 
befolkningen. Partiene er prosentvis fordelt i kom-
munestyret etter hvor mange som har stemt på nett-
opp dem. 

I kommunestyret skal representantene diskutere 
politiske saker, og komme til enighet. Her forventer 
jeg at hver representant på en høflig og saklig måte 
får legge frem sitt syn, og sine argumenter på den en-
kelte sak. Ingen kan alt, så jeg regner med at av og 
til lærer man noe nytt, eller får opp øynene for at det 
den ene ønsker kan gi negative konsekvenser for en 
annen. Til slutt stemmes det over saken, og et vedtak 
fattes. 

Det er ganske innlysende at et parti med mange 
velgere, og derfor mange representanter i kommu-
nestyret, lettere får gjennomslag for sine forslag. Jeg 
tenker det i slike situasjoner blir ekstra viktig at de 
med flertallet, enten det er alene, eller i en allianse, 
at de er påpasselig med å vurdere de andres forslag 
grundig. Når en politiker opptrer respektløst ovenfor 
en annen politiker, så tenker jeg det er viktig å minne 
om at hver politiker representerer en relativt stor del 
av befolkningen. Og vi må alle spørre oss selv, enten 
vi er politiker, eller ikke, er det noen i befolkningen vi 
ikke skal ta på alvor, og høre på? Det er ikke alle syns-
punkter vi skal, eller kan være enige i, men å avfeie 
noen, uten engang å sjekke at man har forstått de bak-
enforliggende årsakene, det er etter mitt syn ikke lurt. 

Når det blir steile fronter, og prinsipper seirer 
over fornuft, da taper demokratiet.

Helge	Ragnvald	Seeser-Hoff
2. kandidat Nesodden Rødt 

Spesialundervisning er en rettighet for elever med sær
skilte behov. Den ekstra støtten kan være avgjørende for å 
komme gjennom skolen på en god måte. 

Med trange skolebudsjetter har vi fått mange meldin
ger om at spesialundervisning blir innstilt fordi pedagog 
må settes inn i klasseromsundervisning. Her trenger kom
munestyret kunnskap for å sikre at vi ikke svikter de mest 
utsatte elevene

Vi reiste bl.a. dette spørsmålet i kommunestyremøte 
30. januar og ba om nøyaktig statistikk over hvor mange 
ganger spesialundervisning er avlyst, og hva som eventu
elt er tatt igjen. 

Ordfører gir et langt svar men svarer ikke på spørs

målet. Derimot påpekes det at spesialundervisning ut fra 
lovverket er en rettighet som kommunen ikke kan fravike. 
Det vet vi. Spørsmålet er hvor mange som ikke får rettig
hetene sine oppfylt.

Vi tok det opp på nytt :
«Kommunestyret ber rådmannen om et notat av oven

nevnte spørsmål.» Votering: Forslaget fikk 8 stemmer (2 
V, 2 R, 3 MdG, 1 KrF) og falt. 

Kommunestyreflertallet ønsker altså ikke å få den kunn
skapen. Det fungerer sikkert fint i forhold til å holde budsj
ettrammer. Problemer som ikke finnes, krever ikke penger. 
Men elevene finnes. Hvor mange barn skal Nesoddens 
politiske flertal gjøre til skoletapere før det ryddes opp?

Hvor ofte blir spesialundervisning innstilt?

De fleste som har hatt et hylende barn skrikende i smer-
te i en taxi på vei til legevakten i Ski forstår behovet for 
en legevakt i nærområdet. Det gjør også de fleste andre 
som må vente en halvtime på taxi når behov for hjelp 
er uutholdelig. Det finnes nesten ikke drosjer på Nes-
odden, og ofte er de opptatt med nettopp å kjøre folk 
til legevakta, pasienttransport til et sykehus, kanskje 
Gardemoen eller som på en fredag, opptatt med å frakte 
pasienter hjem på permisjon fra Sunnaas. Kanskje må 
drosjen bare kjøre innom Fagerstrand først før den kan 
komme. Det er ikke slik at man kan regne med at det fin-
nes en drosje eller privatbil i området tilgjengelig. Men 
dette gjelder behovet for legevakt i nærområdet. Jeg 
savner en debatt om vi har et bra nok tilbud for øyeblik-
kelig hjelp her på Nesodden. Akutthjelp til legevakten 
og øyeblikkelig hjelp med paramedic i en ambulanse er 
ikke det samme. 

– Det har vært en lang debatt over tid her på halvøya 
om vi skal ha en nær legevakt eller ikke.

Mange er ikke klar over at vi ikke har en fast stasjo-
nert ambulanse på Nesodden, at paramedic på Varden 
kun kan gi behandling på stedet inntil det kommer en 
ambulanse for å kjøre pasienten til sykehuset. En para-
medic alene kan ikke håndtere en komplisert fødsel, 
hjerneblødning, et selvmordforsøk, eller andre alvor-
lige tilstander der det står om liv, og som krever raske 
avgjørelser og transport. Det kan være mange ulike år-
saker til å ringe 113. Ikke alle passer inn under katego-
rien «vi sender paramedic uten ambulanse først.» Det 

tilbudet vi har i dag er ikke bra nok ved øyeblikkelig 
hjelp, når minuttene teller. 

Vi hører historier om at folk har blitt «øyeblikkelig 
fraktet» med brannbil ned til brygga, lastet av og inn i en 
redningsskøyte over fjorden, lastet av og inn i en venten-
de ambulanse med blålys på Aker brygge, og som med 
sirener frakter pasienten til lokalsykehuset langt bort i 
Lørenskog et sted, fordi det ikke fantes noen ledig am-
bulanse i området akkurat da. Dette er ikke akseptabelt!  

– Det blir helt meningsløst å ha en bil som ikke kan 
frakte pasienter.

Selv om man har en plattform for luftambulanse på 
Sunnaas, så hjelper ikke det, når man først må vente på 
at det kommer en ambulanse fra Ski for å frakte pasi-
enten til helikopteret! Dette vet jeg ikke om folk er klar 
over? Man kan lure på om de som sitter og tar avgjø-
relser i sånne saker aldri har opplevd at noen av sine 
nærmeste har vært i en slik situasjon. At det ikke står 
på uvilje men uvitenhet at tilbudet er så dårlig som i dag 
på Nesodden. 

Det er viktig å være klar over at øyeblikkelig hjelp 
ikke er det samme som akutthjelp på en legevakt. Like-
vel. Ambulansen bør være tilknyttet den nye legevakten 
der kompetansen ligger, for å sikre best mulig tilbud for 
Nesoddens befolkning. Spørsmålet er om øyeblikkelig 
hjelp problema-tikken i det hele tatt står på dagsorden i 
noen av de politiske programmene? 

Hanne	Pernille	Ryel	
nesodden rødt

113 når minuttene teller! 

© FRODELIL | DREAMSTIME.COM
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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

Kan kommunestyre -
valget skape politiske 
endringer på Nesodden?
Det er stor strid rundt utviklingen på Nesodden. 
Stikkord er:
• Profittstyrt vekst eller boliger som folk har råd til 
• Vern av Nesoddmarka og andre grønn lunger
•  Manglende næringsutvikling
• Storskole
• At et kommunalt aksjeselskap skal forvalte kommu-

nale eiendommer 
 • Skal vi ha en åpen og gjennomsiktig kommunal for-

valtning?
Vil vi få endringer på noen av disse områdene?

Maktkonstellasjonen
Høyre og AP har styrt Nesodden kommunen med po-
litisk støtte fra Frp i mange år. Denne kursen endres 
ikke med erklæringer før valg. For å finne ut om det 
varslede Rød/Grønne samarbeidet betydde noen kur-
sendring fra Arbeiderpartiets side har vi stilt en rekke 
spørsmål om standpunktene rundt sakene ovenfor. Når 
dette skrives, så har ikke AP så langt ikke varslet en 
eneste politisk endring.

Skal styringen av kommunen endres er første be-
tingelse at AP, H og Frp mister flertallet. De som spår 
valgutfall (pollofpolls) tror det er sannsynlig. Deretter 
er det nødvendig.

Samling rundt felles standpunkter?
Reelle endringer er også avhengig av at de som vil ha 
en annen kurs blir enige om felles tiltak. Det er ingen 
selvfølge. Etter valget blir fortsatt AP, H og Frp en tung 
blokk som vil bidra til «stø kurs», selv om de andre 
partiene skulle være i flertall Disse partiene stemte 
feks mot kommuneplanene men det ingen selvfølge at 
planen dermed kommer til ny behandling eller at det 
blir vesentlige endringer i den. Her kan det lett bli mye 
taktisk spill

Miljøpartiet de Grønne inngikk samarbeid med 
Høyre og AP etter valget i 2015. Det endret partiet 
grunnleggende. Alle strukturendringene som grønn 
utvikling krever ble borte. Utbyggerne har i denne pe-
rioden fått større rom for profittstyrt utbygging. Nes-
oddmarka under markaloven ble stoppet av samar-
beidspartnerne på den tiden en stor utbygger snakket 
om «økolandsby». Symbolsakene og de sakene som 
ikke truer profitten ble igjen. 

Klare standpunkter
Det skal klare standpunkter og 
sterk vilje til for å få til reelle end-
ringer. Et sterkt Rødt er den beste 
forutsetningen for å kunne samle 
partiene som ønsker endringer om 
felles vedtak.

I kommunestyret har det siden valget i 2015 vært 754 
avstemninger (enstemmige vedtak ikke medregnet). 
Mange vil nok være overrasket over hvem som stem
mer med hvem. 

Makta
På topp ligger AP og Høyre som har stemt likt 663 gan-
ger. Tett fulgt av Frp som er med på laget, henholdsvis 
656 og 552 av gangene. Disse tre partiene stiller i en 
klasse for seg og har utgjort kommunestyreflertallet 
som har bestemt utviklingen på Nesodden.  

Nære allierte:
Tallene viser at MDG og Venstre er nære allierte med 
maktpartiene og har AP, Frp og H som sine beste ven-
ner. De stemmer sammen med dem i et stort flertall av 
saker, men har av og til avvikende synspunkter. 

Partiet som har endret mest kurs er MDG. Mens de 
i forrige kommunestyreperiode var partiet som stemte 
mest sammen med Rødt, gikk de over til å stemme med 
AP og Høyre med felles stemmegiving henholdsvis 567 
og 515 ganger.

Mellomsjiktet:
KrF stemte også sammen med maktpartiene i flertallet 
av saker, men har flere avvikende synspunkter. SV for-
delte stemmegivingen sin mellom alle partiene og var 
partiet som er litt venner med alle. De er mest venner 
med Krf og minst med Høyre og er opposisjon på flere 
områder. 

Rødt 
er det tydelige opposisjonspartiet som oftest stemmer 
mot maktpartiene. Stemmer felles med Høyre 69, Frp 
126 og AP 127 ganger.

Hvilke saker er uenighetene om?
Det finner du her: http://nesodden.roedt.no/valg-2019/ 

Vis meg dine venner …
Frp stemmer med

MEST MINST

H SV

AP Rødt

Høyre stemmer med
MEST MINST

AP SV

Frp Rødt

AP stemmer med
MEST MINST

H SV

Frp Rødt

Venstre stemmer med
MEST Minst

Frp SV

H Rødt

MDG stemmer med
MEST MINST

AP SV

H Rødt

KrF stemmer med
MEST Minst

V AP

SV Rødt

SV stemmer med
MEST MINST

KrF Frp

Rødt H

Rødt stemmer med
MEST MINST

SV Frp

KrF H

  HVEM STEMTE MED HVEM?

Frp H V KrF MDG AP SV R

Frp 656 552 461 491 592 327 126

H 656 546 420 515 663 288 69

V 552 546 475 507 542 374 204

KrF 461 420 475 460 414 474 352

MDG 491 515 507 460 567 427 260

AP 592 663 542 414 567 364 127

SV 324 288 374 474 427 364 468

R 126 69 204 352 260 127 468

Dette er maktpartiene på Nesodden.


