
Nr 1 – april 2020

redaktør: Geir Christensen | telefon: 97631052 | på nett: http://nesodden.roedt.no | trykkeri: Nr1Trykk | opplag: 8500
Bilag til Rødt Nytt nr.2-2020 | Nr 1 april 2020| Om ikke annet er oppgitt tilhører bildene avisa. Redaksjonen avsluttet 22/4.

LOK ALUTGAVE FOR NE SODDEN 

FO
TO

: W
IK

IM
ED

IA
/C

.H
ILL

Bakkeløkka | Sparekommunens 
første sprekk | side 3

Nesoddtunet | Kritisk mangel på 
fagfolk | side 4

Reddes Bergerskog? | side 10 Ødeleggelsene på Spro | side 10

KORONAKRISEN har aktualisert gamle grunnleggende 
prinsipper fra arbeiderbevegelsen. Prinsipper som har 
blitt svekket av de siste tiårenes markedsliberalisme:

Vi er avhengige av hverandre. Beskyttelse mot virus 
fungerer ikke bedre enn det svakeste ledd. Det hjelper 
ikke med et fint «palass» for deg sjøl dersom hushjelpa 
lever trangbodd og blir smittet 

Beredskapen blir undergravd av markedstenkningen: 
Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt med et lager av 
pustemaskiner som ikke brukes daglig!

Fellesskap, åpenhet og tillit er helt nødvendig for å få 
til gode løsninger. Dette er bærebjelken som sikrer en god 
samfunnsutvikling og som gir en reell og trygg beredskap 
mot pandemier.

Vi er villige til å bruke enorme summer på helsetiltak 
i denne koronatiden.  Men i årene før er det blitt drevet 
hardhendte nedskjæringer og privatisering. Denne 
politikken har svekket beredskapen og kapasiteten i 
helsevesenet. En større satsing på helse i framtida og en 
bedre styrt offentlig helseberedskap, vil gjøre oss mindre 
utsatt ved neste pandemi.

Mer om Korona, økonomisk krise og tiltak  
på Nesodden og nasjonalt: side 6 og 7
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Det har så lenge det har vært opplæringsplikt i 
Norge, vært et visst antall barn i skolepliktig al
der, som ikke har klart å benytte seg av ordinær 
skole. Det er mange årsaker til at problemene blir 
mer synlige nå. Det finnes færre alternative tilbud 
og færre foreldre har en livssituasjon hvor man 
kan kompensere for manglende skoledeltakelse.  
Hvor mange barn som faller helt ut av grunnskolen 
finnes ingen nasjonal oversikt på, men anslagsvis litt 
over 20000 elever har over en måned sammenheng
ende fravær per år. Så høyt fravær gir økning i risiko 
for å falle helt ut av skolen. Elever med veldig høyt 
fravær i grunnskolen har naturligvis dårligere forut
setninger for å fullføre videregående. 

Hjemmeundervisning 
Ett tiltak som ofte benyttes/forsøkes for å hjelpe barn 
med høyt fravær, er hjemmeundervisning. Dette har 
vært vanskelig å få til, dels på grunn av manglende 
systemer/verktøy, og dels på grunn av at det har vært 
vanskelig å få til kontinuitet og faglig kvalitet på den 
typen hjemmeundervisning som har vært forsøkt. 
En assistent som kommer hjem til eleven et gitt an
tall timer i uken, og hjelper til med tilrettelagte opp
gaver. I tillegg er det lite som tyder på at denne typen 
hjemmeundervisning er et bra verktøy for å få elever 
tilbake i ordinær undervisning.

Ny situasjon
Nå står vi i en situasjon hvor alle landets grunnskole
elever mottar hjemmeundervisning. Skolenorge har 

Valget høsten 2019 endret tilsynelatende maktfor-
holdene i kommunen. AP og Høyre mistet flertallet. 
Politisk ble det et slags grønt flertall. Rødt, SV, MDG, 
SP og Venstre fikk flertall i kommunestyret noe som 
kunne endret politikken på Nesodden på mange vik-
tige områder.I stedet fikk vi en allianse med AP, SV. 
MDG og Venstre som så langt i hovedsak har fulgt 
opp AP/H sin tidligere politikk. 

Første stikk til AP
Lenge før valgkampen hadde AP innsett at flertallet 
sammen med Høyre ikke ville bestå. 

Arbeidet med et nytt flertall startet. AP fikk SV og 
MDG med på et rød-grønt samarbeid helt uten forplik-
telser til å gjøre politiske endringer. 

Budsjettopplegget i høst ble svenneprøven. Der ble 
budsjettet kommunedirektøren la fram (som AP og 
Høyre hadde vært premissgivere for) flertall med 
noen små endringer. Sparepolitikken fortsatte. Dette 
ble avgjort på et lukket møte mellom de fire partiene 
i alliansen og resten av kommunestyret ble i realiteten 
satt på gangen. Samarbeidspartnerne, Venstre, SV og 
MDG, godtok et blått budsjett. 

Ny kurs for Nesodden?
På mange punkter valgte disse partiene å stemme mot 
løfter i eget partiprogram og stemte imot bl.a:

• Forslag om å innføre eiendomsskatt på boliger
• Forslag om å redusere utbyggingstakten til «opp mot 

100 boliger årlig» (slik at «skal» ble endret til «øn-
sker» – gode ønsker mangler ikke i politikken)

• Forslag om å utvikle en egen boligsektor utenfor 
markedet

• Forslag om å behandle kommunens boliger som sosial -
politisk virkemiddel (Ikke markedsleie) 

• Forslag om å vedta arealnøytralitet (skal isteden 
utredes)

I tillegg stemte de for et forslag om å definerer Nesodd
skolene som en skole. (Dette har som konsekvens at 
lærertettheten ikke skal beregnes for hver enkelt skole, 
men i gjennomsnitt for alle skolene – altså færre lærere)

Forskjellene kommer til uttrykk
Fraværet av felles program og de ideologiske forskjellene 
blant samarbeidspartiene begynner nå å vise seg i sak et
ter sak. Det er to saker som skiller seg ut så langt i år! I vin
ter var det to saker som viste at dette var i ferd med å skje:

Når vi åpner skolene igjen

bakkeløkka skole. Skolen fikk en halv ekstra stilling 
etter at Utdanningsforbundet gikk kraftig ut og fortal
te om uholdbare tilstander. Underlig nok var det Høyre 
som tok initiativet i saken til tross for at de tidligere 
vært en drivkraft i nedskjæringspolitikken. (En liten 
hevn for å ha blitt satt utenfor?) Ordføreren gikk imot 
dette forslaget og ble støttet av lederne i SV og MDG. 
Men forslaget blei likevel vedtatt fordi Venstre og et 
flertall av SVs kommunestyrerepresentanter støttet 
forslaget og valgte å ta mer hensyn til elevene enn bud
sjettdisiplinen.

aksjonen vern bergerskogen. Denne aksjonen om 
overgrepet mot naturmangfoldet har fått så mye opp
merksomhet at saken skal utredes grundigere. Resulta
tet er enda ukjent. Her er den gamle alliansen mellom 
AP, Høyre og Frp som vanlig utbyggingskåte. På et eller 
annet vis hadde SV og MDG falt ned på utbygger sin side. 
MDG har snudd og SV vurderer saka på nytt. Selv om R, 
SP, V og Mdg nå er imot utbygging av Bergerskogen, er 
det derfor fortsatt usikkert hvor flertallet ville havne.

I begge disse sakene er det sterke interesseorganisa
sjoner som har stått i spissen for å få fram nødvendige 
fakta. Uten denne jobben ville lett administrasjonens 
«glansbildeframstilling» blitt enerådende under kom
munestyrebehandlingen. Stor ros til disse! 

Rødt vil:
Rødt ønsker et kommunestyre hvor det er åpne pro
sesser. Hvor alle fakta kommer fram og hvor vedtak er 
tuftet på gode diskusjoner og partiene må være åpne 
for å lyte på hverandre. Det er mulig å få til dette i det 
kommunestyret vi har nå. Men da må SV, V og Mdg 
våge å stå ved de løftene de ga velgerne sine gjennom 
partienes valgprogrammer. De blei ikke stemt inn for å 
ivareta APs valgprogram! 

Geir Christensen

kastet seg rundt og fått på beina et godt skoletilbud 
i rekordfart. Det har blitt, og blir hver dag utført et 
imponerende stykke arbeid av landets skoler. Når vi 
nå skal åpne skolene mer og mer for fysisk deltakel
se legges det opp til at hjemmeundervisningen skal 
fortsette parallelt med skoleundervisning. 

Dette er en fantastisk mulighet til å ivareta, og in-
kludere de elevene som sliter med å benytte seg av et 
ordinært skoletilbud. 

Vanskene har mange forskjellige årsaker. Felles for 
alle er at jo mindre man har felles med resten av klas-
sen, jo mindre fellesskapsfølelse opplever eleven, og jo 
vanskeligere blir det for eleven å eventuelt komme til-
bake til ordinær klassedeltakelse. 

Bruk mulighetene 
Når disse tidene er over vil skolestart være nytt for 
alle. Det vil være et godt tidspunkt å starte igjen, 
hvis man i tiden fremover kan få øvet opp «skolekon
disen» til mer deltagelse. Jeg vet det er enklere sagt 
enn gjort, men jeg tror det er veldig viktig å få disse 
elevene inkludert i større grad nå. Det er et godt un
dervisningstilbud, lærere er tilgjengelige online, og 
det er mulig å delta i klassen uten å være fysisk til 
stede (på felles møter/samlinger online). Tilpasnin
ger er enklere å få til nå enn i klasserommet.

Helge Seeser-Hoff 
kommunestyrerepresentant, rødt
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«For 4 år siden gjennomførte kommunestyret, styrt 
av AP og Høyre budsjettkrav om store overskudd og 
derav følgende  omfattende nedskjæringer i drifts-
budsjettet. Mye ble vedtatt på tross av omfattende 
protester og 400 i demonstrasjonstog rundt Tangen-
ten.  Tjenestene ble barbert.   

Nesodden kommune har alltid vært en fattig kommune 
med stramme budsjetter.  Innsparinger trenger ikke 
være galt, men enda tøffere sparekniv vil måtte skape 
alvorlige svakheter i tjenestene noen steder, hevdet 
Rødt. Vi har siden den gangen budsjettert med  en pott 
for å kunne sette inn tiltak der tjenestetilbudet svikter 
på grunn av for stramme budsjetter.  

Den hellige budsjettdisiplinen
AP og Høyre ville det motsatt. De mente at bud
sjettbalansen og oppnåelse av store overskudd var 
viktigst. Ikke noe skulle stå i veien for spareløpet. Vi 
opplever at informasjonen til kommunestyret har blitt 
sterkt frisert. Vi får lite kunnskap om hva som virkelig 
skjer i tjenestene. Likevel vet vi at det finnes utfordrin
ger både når det gjelder lærerressurser, materiell og 
ikke minst bygninger som trenger sårt vedlikehold. Alt 
dette har innvirkning på elevenes læringsmiljø.

Glansbildene
Kommunalsjefen og de styrende partiene har både i 
den forrige og nåværende periode kunnet fremheve 
at nesoddskolen gjør det bra på de nasjonale prøve
ne. Slike glansbilder skjuler mye.  Det er et faktum 
at kommunens reelle bidrag er ikke mye å skryte av. 
I UNICEF rapporten kom Nesodden kommune ut 
som den syvende dårligste kommune i Norge på res
sursbruk i skole. Dette betyr at de gode resultatene 
som nesoddens elever oppnår i stor grad skyldes andre 

faktorer. For eksempel høyt utdanningsnivå hos forel
drene, gode sosioøkonomiske forhold i familie, dyktige 
lærere osv. Men skolen er for alle elever, også de med 
lærevansker. 

Manglene
Innføringen av lærernormen, høsten 2019, viste klart 
at Nesoddskolen manglet lærere. Det ble utlyst fem nye 
lærerstillinger for å tilfredsstille de nye kravene. Rødt 
har ofte stilt spørsmålet til kommuneadministrasjonen 
om hvor mange spesialundervisningstimer som blir av
lyst i skolen uten å få et svar. Blant Nesoddens elever har 
fire prosent IOP, det vil si individuell opplæringsplan på 
grunn av diverse utfordringer. Da er det viktig at skolen 
har ressurser for dem. Det burde være en kjent sak at 
elever som ikke får den undervisningen de behøver og 
dermed ikke oppnår mestringsfølelse utvikler negative 
atferdsmønstre som undergraver det psykososiale mil
jøet i klassen. Vi bør se dette som en naturlig reaksjon 
på noe som ikke fungerer. Hvis situasjonen vedvarer 
lider ikke bare klassen, men hele skolen.

Kommunens ansvar
Det er kommunens ansvar å sørge for at skolene har 
de nødvendige ressursene il å møte disse elevene. I 
dag finnes mange med IOP på Bakkeløkka ungdoms
skole. Det har kommet signaler over lengre tid om at 
Bakkeløkka trengte mer ressurser uten at det ble gjort 
noe med det, hverken fra administrasjonen eller fra po
litikere. Rødt har i flere budsjett foreslått flere ressur
ser til skolen. Svaret fra Høyre og AP har konsekvent 
vært, at det ikke er større bevilgninger som er svaret på 
utfordringene vi har i skolen. I stedet har kommunen 
våren 2019 avholdt en stor skolekonferanse for å lage 
en strategi for nesoddskolene. Resultatene av denne 
konferansen er frem til i dag uklare.

Bakkeløkka, 
spesialundervisning 
og glansbilder

I år under budsjettforhandlingene foreslo vi enda en 
gang en hundre prosent ekstra stilling på Bakkeløkka. 
Forslaget fikk ikke flertall. 

Glansbildet sprakk
I februar i år sprakk endelig saken om Bakkeløkkas 
uholdbar læringsmiljø. Situasjon ble oppfattet som 
kritisk og politikere i skole og oppvekstutvalget fikk 
endelig fart i saken. Det ble avholdt møter med lære
re og foreldre og det ble igangsatt tiltak. Men det ble 
fremdeles ikke innvilget flere lærerressurser. Bare 
etter en interpellasjon fra SVs Øystein Fossbråten 
Wennersgaard  og Høyre ble en ekstra 50% stilling 
vedtatt med støtte fra Rødt, KrF, V,og SP. Interessant 
nok stemte SVs gruppeleder Behrens  mot forslaget! 
Ordføreren gikk så langt som å skrive et leserinnlegg 
i avisen, dagen etter,  hvor han irettesatte det politiske 
flertallet som stemte for denne ekstra stillingen!

Anerkjennelse
Rødt tar dette som en anerkjennelse av at våre forslag 
er velfunderte og fornuftige, selv om de strider som 
oftest med den rådende ideologien om effektivisering 
og rasjonalisering i den offentlige sektor. Problemet 
på Bakkeløkka er ikke løst enda, men vi er glade for at 
det er oppnådd en større bevisstgjøring rundt saken. 
Vi bør i tillegg ha økt fokus på kommunens helse og 
sosialpolitikk og økonomi for å være i forkant, slik 
at ikke uheldige forhold i skolen blir til vedvarende 
sosiale problemer senere i samfunnet.»

Olga Papalexiou

Anne Tolk, tillitsvalgt for utdanningsforbundet la intet imellom da hun beskrev en tilspisset situasjon med tiltakende trusler, da Nesodden kommunes skole- og oppvekstutvalg gjestet Bakkeløkka ungdomsskole.
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Det er altfor tidlig å summere opp kommunens bered
skap i forhold til pandemier, men noen ting er synlig 
allerede nå. Heldigvis har vi, i skrivende stund, sluppet 
omfattende koronaspredning på noen av kommunens 
institusjoner, men om ulykken skulle være ute har be
redskapen vist tydelige svakheter. 

Tre kritiske faktorer har vi sett:
•  Kommunen har medisinlager for 14 dager – til egne 

pasienter, ingenting i forhold til befolkningen ellers. 
En stor smittespredning på Nesodden ville vi ikke 
hatt medisinsk utstyr til å møte.

Utfordringer for 
kommunens helsetjenester

Sykepleierforbundet har bedt fylkesmannens helse
avdeling vurdere om Nesoddtunet driftes forsvarlig. 
Sykepleier dekningen er en del av saken. Ledelsen ved 
sykehjemmet har gjort det motsatte. Minst to syke
pleiere på avdelinger med sterk underbemanning er 
meldt til fylkesmannens helseavdeling med påstander 
om faglig svikt. Lederne med sykepleierutdanning del
tar ikke i pasientbehandlingen. 

Tilsynelatende er alle enige om at Tunet trenger flere 
sykepleiere. Det blir framholdt at Nesoddtunet, i likhet 
med  de fleste sykehjem, utvikler seg mer og mer til B- 
sykehus. Med samhandlingsreform mm skrives pasien-
ter ut fra sykehus så fort siste sting er sydd.  Pasientene 
på Tunet har mange og tunge diagnoser, og stadig  nye 
behandlinger må settes i verk. Utviklingen går en vei.  I 
Syke pleien nr 1-2020 beskrives en kommunehelsetjeneste 
som ikke er klar for de tunge oppgavene de pålegges. 

Helsedirektoratet har en hel kortstokk av tiltak ret-
tet mot kommunehelsetjenesten. Rekrutteringen skal 
øke, bemanningen skal sikres, det blir bedre ledelse og 
rett kompetanse. Det er gitt driftsstøtte til utviklings-
sentre for sykehjem.  Hva gjør Nesodden?  De endrer 
stillinger fra sykepleier til helsefagarbeider. Altså å re-
dusere utdanningsnivået i institusjonen. I tillegg vet vi 
om sykepleiere som lenge har ønsket full stilling uten å 
få det. 

I kommunenorge er det 300 ansatte pr 10 000 inn-
bygger  i i helse- og omsorgstjenesten i snitt. På Nesod-
den er det 195 pr 10 000.  Effektivitet er fint, men holder 
kvaliteten?

I sommer fikk Nesoddtunet kritikk bl.a. for sykeplei-
ermangel og dårlige arbeidsforhold. Kommunalsjef for 
Helse- og omsorg gav et langt tilsvar til kommunestyret 
hvor hun gir uttrykk for at alt er bra. Om sykepleierdek-
ning svarte Helse- og omsorgssjefen at «Sykepleiefakto
ren er på 0,27, dvs. en kvart sykepleier per pasient. Be
manningsfaktoren ligger på nivå med andre sykehjem 
i Follo og Oslo».
Med 122 sykehjemsplasser  skulle det være 33 sykeplei
ere og alt skulle være i god orden.
Vi reagerte da ingen på Tunet kjente igjen disse tallene. 
Vi spør igjen for å få et reelt sammenligningsgrunnlag 
med andre sykehjem i Follo og Oslo (sykepleierfaktor):

Når man regner om deltidsansatte til heltid, trekker 
fra permitterte og langtidssykemeldte – hvor mange 
100% stillinger er dekket? Nå er svaret «Pr 1. januar er 
status 27,5 stillinger, omregnet til 26,83 hele stillinger». 
Altså er sykehjemmet vårt normert med over 16% færre 
sykepleiere enn det Kommunalsjef tidligere har oppgitt 
som vanlig i Oslo og Follo.

Nesoddtunet:
Sykepleierkrisen og dekkoperasjoner

• Kommunen mangler fagfolk. På tross av at ca 2000 
av våre innbyggere jobber innenfor helse, har kom-
munen minimalt med sykepleiere og andre fagfolk 
innen helse. 

• Kommunen er ekstremt lukket. Ingen utforinger i be-
handling og pleie legges fram til offentlig diskusjon. Da 
blir den faglige utviklingen svak. Tilliten til kommu-
nen gradvis svekkes og enigheten rundt tiltak forvitre. 

Her legger vi fram stoff rundt utfordringene og våre 
forslag til løsninger

Geir Christensen

I tillegg  svares det 1,6 stilling mangler p.g.a deltid 
og permisjon og at det er 5 vakante stillinger. Det skulle 
bety sykepleiere tilsvarende 20 heltidsstillinger.  

Det var rart. Hvor finnes de?  I følge våre kilder er 
det til sammen knapt 16 hele sykepleierstillinger på av-
delingene nå. Samt 5–7 innleide – mange langveisfra. 

Gå gjennom avdelingene
En god sammenligning med andre sykehjem er vanske
lig med så mange forvirrende tall. 
Det som uansett er tydelig er at det er stor og akutt 
sykepleiermangel og stort behov for å ruste opp syke
hjemmet faglig. 

Innleie
Innleide fra bemaningsbyrå  koster skjorta. 
Snitt grunnlønn for fast ansatte er  kr 274
Til vikarbyråer er «grunnlønn»  kr 394 
Mangel på fast ansatte koster altså dyrt. 

Nesoddens grønne gren
Den absolutt største gruppen sysselsatte som bor på 
Nesodden er helsearbeidere. vi har ca 2000.  Hvor man
ge hundre sykepleiere som bor her vet jeg ikke. Men å 

få 33 av dem til å jobbe på Nesoddtunet er tydeligvis 
svært vanskelig. Det kan knyttes til  arbeidsforholdene.  
Det må vi gjøre noe med. 

Hva må gjøres
Alt i alt er det så mye urovekkende ved Nesoddtunet at 
vi vil foreslå:

• Gjennomgang av alle avdelinger i forhold til kompe-
tansekrav og bemanning. 

• Økt grunnbemanning etter gjennomgang og forhand-
linger med fagforeningene som fastsetter minimums-
bemanning innklusive krav til utdanning. Leger, Sy-
kepleiere, andre faggrupper, Helsefagarbeidere osv

• Opprydding i ledelseskulturen. Alle ledere og ansatte 
i spesialstillinger med sykepleierutdanning må delta 
i pasientbehandling så lenge det er sykepleiermangel 
og slik utvikle den faglige kompetansen for seg selv 
og de ansatte. 

• Kvalitet må komme i høysetet og kvalitetskravene og 
utfordringene må legges ut til offentlig debatt. Alle 
innbyggere må se hva vi betaler for og hva vi avviser 
av økonomiske grunner.

Geir Christensen

Anita Nilsen er kommunalsjef for Helse og omsorg. 

Nesoddtunet driver tung behandling med minimalt med fagfolk. 
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I oktober ble Nesodden kommune dømt for gjengjel
delse mot varsler i Follo Tingrett. Saksøker fikk er
statning og advokatutgifter dekket med 1,1 millioner. 
I ekstraordinært formannskapsmøte ble følgende 
enstemmig vedtatt: «Nesodden kommune anker ikke 
Follo tingretts dom av 24.10.2019». Kommuneadvoka
ten begrunnet forslaget med at det var svært lite sann
synlig at en høyere rettsinnstans ville komme til noen 
annen konklusjon. 

I samme møte ble det vedtatt: «Videre spørsmål om 
denne saken kommer opp i neste formannskapsmøte.» 
Ordfører har trenert behandling av saken siden, og den 

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård,  
Marit Skivenes og Elin Svarstad

Ytringsfrihet og varsling i norske  
kommuner og fylkeskommuner
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Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
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Et eksempel: Varsling om 
unødig bruk av tvang
Vinteren 2018 mottok varslingsutvalget et varsel om 
unødig bruk av tvang på Nesoddtunet. Saken hand-
let om en ordre om tvangssetting av kateter.

Grensene for bruk av tvang er en svært vanskelig 
debatt som pågår i alle institusjoner i Norge. Så lenge 
det ikke handler om onde hensikter er dette en helt 
naturlig offentlig debatt som kan være krevende, men 
svært viktig. Samfunnet og kunnskapen utvikler seg 
raskt og gode løsninger og utvikling forutsetter åpen-
het. Et varsel skal hilses som et gode og en mulighet 
for en lærerik debatt om tvangstiltak var nødvendig 
eller om det finnes bedre løsninger. Debatten skal ha 
læring som formål, ikke være jakt på syndebukk. Jeg 
blir redd når spørsmålet hemmeligholdes og debatten 
unngåes. Da vil dårlige beslutninger få leve videre. 

Å stoppe debatten og starte forfølgelse av vars-
leren er svært skadelig.

Geir Christensen

Svært mange udugelige ansatte?
Jeg kjenner til fem ansatte ved Nesoddtunet som ledel-
sen har fått – eller prøver å få - fjernet med påstander 
om «alvorlige tjenesteforsømmelser». Felles for de fem 
er at de er faglig engasjert og har stått for andre faglige 
synspunkter enn leder. Enten må det være usannsynlig 
mange udugelige ansatte på Nesoddtunet, ellers så må 
det være noe alvorlig feil med ledelseskulturen.

Geir Christensen 

Kommunen har et varslingsutvalg: Mandatet er: 
«Kommunen ønsker å signalisere at varsling er 
både lovlig og ønsket. Retningslinjene skal bidra til 
større åpenhet i organisasjonen og legge til rette 
for at de ansvarlige får kunnskap om kritikkverdi-
ge forhold i kommunens organisasjon.» 

Varsling – bunnplanken i en lærende organisasjon
«Skal vi forhindre større ulykker, må vi få kunnskap 
om og diskutere gjennom alle nestenulykkene». Slik 
beskrev min gamle jernbanedirektør kampanjen for at 
avvik skulle meldes over en lav sko. Denne kampanjen 
falt sammen med at det gamle systemet med å lete etter 
syndebukker ble bannlyst. 

Et godt varslingssystem og stor åpenhet er svært vik-
tig for en god utvikling av kommunen. Dette er ABC for 
en lærende organisasjon.
 
Nesodden potte tett
Vi skulle tro kommunestyret hører med til «de ansvar
lige» som trenger kunnskapen om avvik og varslinger. 
Men nei. Varslingsrapporten fra 2018 inneholdt en – 1 
– opplysning: Varslingsutvalget mottok i 2018 7 saker. 
Ikke et ord om hva det handlet om. Rødt protesterte i 
partssammensatt utvalg og foreslo:

«Utvalget ber om ny rapport som gir nødvendig kunn-
skap om kritikkverdige forhold i kommunens organisasjon.» 

er bare behandlet som orientering på tross av gjentatte 
forsøk fra Rødt på å reise saken. Ingen tiltak er vedtatt 
politisk for å ta oppgjør med ukulturen. Dette tror vi 
stor grad skyldes at det ikke har vært vilje til å gi kom-
munestyret informasjon om «varslingssituasjonen» i 
kommunene og at kommunestyret derfor tror at alt i 
hovedsak er på stell. 

10 saker
Jeg kjenner til nærmere 10 saker i kommunen hvor 
varslere har blitt møtt med forfølgelse fra ledere i kom
munen etter at de har varslet. Noen tenker sikkert at 

Når initiativrike med -
arbeidere blir «farlige»

Rødt og MDG ønsket dette, men flertallet – bestående 
av Aps to representanter og Fagforbundet ville ikke at 
politikere eller offentligheten skulle få vite noe om hva 
varslene handlet om. Heller ikke avviksmeldinger får 
politikerne noen rapporter om. 

Til forskjell fra f.eks. Oslo, hvor det er en helt annen 
åpenhet, får vi på Nesodden ikke vite et ord. Norges 
mest lukkede kommune? Rødt vil reise saken igjen.

Geir Christensen

Varslingsutvalg – til hva?

dette ikke kan være mulig? Men en rapport fra FAFO 
fortelle at omkring 1 av 4 som varsler får overveiende 
eller bare negative reaksjoner. Dette på tross av at gjen
gjeldelse mot varslere er ettertrykkelig forbudt. Det 
skulle derfor ikke være overraskende noen at dette også 
skjer i vår kommune. 

Hemmelighold
Hvorfor hører eller leser vi ikke om disse sakene dersom 
det er så mange av den i kommunen? For det første har 
tilfellene blitt holdt «skjult» for innbyggerne. Dette til 
forskjell fra f.eks. Oslo, hvor alle avvik legges ut offentlig. 
For det andre skal det mye til for at en varsler går ut med 
sin sak dersom vedkommende føler seg forfulgt eller mis
tenkeliggjort pga sin varsling da dette kan ha betydning 
både for nåværende arbeidsforhold eller framtidige. Hvem 
vil framstå som en enkeltstående kranglefant overfor en 
ressurssterk arbeidsgiver?

De fleste lederne i kommunen er både omsorgsfulle 
og dyktige. Men dessverre er det slik at av de nærmere 10 
«ukjente» sakene på Nesodden, er nesten alle innenfor 
deler av helse- og omsorgsområdet. 

Skader kvalitetsutvikling og tilbudet til innbyggerne
Den viktigste grunnen til at arbeidstakere ikke vars
ler om kritikkverdige forhold, er frykt for represalier.
(FAFO) Der du har autoritær ledelseskultur og gjengjel
delse mot varslere vil du naturlig nok få mindre tilbake
meldinger fra ansatte og en mindre kreativ kultur. Du 
får mindre diskusjon om kvalitet og faglige nyvinninger. 
Når alt handler om rød strek i budsjettet blir kreative 
forslag ofte farlige. I lengden vil derfor alltid en slik kul
tur også ramme brukerne og innbyggerne. 

Handlekraft?
Kommunen trenger handlekraft og vilje til å rydde opp. 
Her er det helt avgjørende med aktiv støtte til kommu
nedirektørens ønske om ryddighet. Vi som politikere må 
stille tydelige krav. Det er tragisk for kommunen at det 
ikke kommer. 
Geir Christensen

referanser: 
https://psykologtidsskriftet.no/nyheter/2016/12/varsleren-mot-strommen  
https://www.fafo.no/images/pub/2016/20595.pdf 
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Vi får nå to kriser i fanget. 
• Koronaviruset, som er ille nok og medfører drastiske 

tiltak, men som det ser ut til at vi sammen har fått 
noe kontroll på.

• En alvorlig økonomisk nedtur som kan bli langvarig 
og dyp. I en rapport fra den internasjonale arbeids-
organisasjonen ILO sies det at man regner med at 
koronakrisa vil føre til tap av 6,7 prosent av arbeids-
timene i verden i annet kvartal 2020, tilsvarende 195 
millioner heltidsjobber. Vi må regne med dramatiske 
virkninger i Norge også. 

Antall arbeidsledige på Nesodden har økt fra 207 7. 
mars til over 1000 i skrivende stund. Mer enn fem gan-
ger økning på noen uker er foruroligende. Med sakte 

Det er selvsagt alt for tidlig å trekke noen endelige 
konklusjonene om hva vi har gjort riktig og hvor vi har 
feila under den pågående pandemien. Men allerede nå 
kan det stilles spørsmålet om hvorfor vi ikke var bedre 
forberedt. Allerede i 2012 lagde direktoratet for sam
funnssikkerhet og beredskap et sikkerhetsbilde som 
viste at en influensapandemi var den største risikoen 
vi sto ovenfor (se bilde nedenfor) og at slike pandemier 
kanskje ville inntre så ofte som vært tiende år. Dette 
var et risikobilde som blei stadfestet også i seinere ana
lyser av direktoratet og førte til at det blei lagd/oppda
tert pandemiplaner for helsevesenet.

Risikobildet ikke tenkt gjennom?
Tik tross for dette risikobilde og utarbeidede planer 
er det derfor svært overraskende at det ikke fantes 
tilstrekkelig lagre av smittevernsutstyr og at det var 
fare for medisinmangel (som det allerede var signaler 
om før coronasmitten traff oss). Hadde myndighetene 
tatt dette risikobilde alvorlig og sett på konsekvensene 
for alle samfunnsområder, ville man fort oppdaget at 
lite var på lager og at det meste av dette utstyret mm 
var avhengig av import fra utlandet. Dette burde også 
ført til en fornyet vurdering av hvilke konsekvenser det 
hadde at det statseide Medisinaldepotet blei privatisert 
i 2001. Spørsmålet matsikkerheten og den tidligere av
vikingen av kornlagrene burde da også ha blitt vurdert.

1. april holdt formannskapet på Nesodden et ekstraordi
nært møtet hvor blant annet krisetiltak i kjølvannet av 
koronapandemien ble behandlet. Administrasjonen hadde 
utarbeidet en fornuftig handlingsplan som var ment til å 
støtte Nesoddens næringsliv. Blant tiltakene var det ekstra 
oppdrag for vedlikehold av kommunale bygg, utsettelse av 
utbetaling av leie og kommunale avgifter til kommunen, 
men også andre gode forslag som fikk tverrpolitisk støtte.

Rødt synes slike tiltak var absolutt på sin plass, men 
er allikevel bekymret for to ting: at arbeidstagere som er 
rammet  ikke blir nok ivaretatt, og for at redningspak-
kene skal havne i lommene til de som har sterke økono-
miske muskler fra før: som store utleiere, inkassoselska-
per, låneinstitusjoner med mer. Vi fremmet følgende:

• Vurdere betalingsutsettelse og halvering av husleie 
på kommunale leieinntekter for næringsdrivende 

Sannsynligvis trodde de utøvende myndigheter at det 
var nok å lage noen planer og så ville vi være godt forbe
redt. Men det de ikke så (eller ikke ville se) var at Stor
tinget forlengst hadde åpnet for en markedsliberalisert 
økonomi på de fleste områder med økt privatisering, en 
sjukehusreform som innebar krav om lønnsomhet på 
bekostning av helse og beredskap, en samhandlingsre
form som flytta helsekostnadene over på kommunene 
uten økonomisk full kompensasjon osv. Konsekvensen 
av denne markedsøkonomien var at alle kjøper der det 
er billigst (som oftest fra utlandet) og bygger sårbare 
forsyningskjeder hvor det å ha ting på lager koster 

penger og er en uting reint konkurransemessig. 
Dette er erfaringer som mange allerede har erkjent. 
Skal beredskapet sikres før neste pandemi må man 
bryte med denne markedsliberalismen gjennom blant 
annet å bygge
• Reelle beredskapslagre av smittevernutstyr
• Produksjon av livsnødvendige medisiner mm i Norge
• Større selvforsyning av mat
• Frigjøre sjukehusene og primærhelsetjenesten fra 

samhandlingsreformen og den nåværende sjukehus-
organiseringa.

Odd Edvardsen

Koronapandemien:
Hvorfor var vi ikke bedre forberedt?

Sannsynlighet
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Influensapandemi

Storm

Energiknapphet

Fjellskred

Skogbrann

Solstorm

Vulkanutbrudd

Sikkerhetspolitisk krise

Atomulykke

Gassutslipp

Cyberangrep

Gass‐ og oljeutblåsing

Terrorangrep

Flom

Skipskollisjon

Industribrann

SCENARIO – INFLUENSAPANEMI (NASJONALT SIKKERHETSBILDE 2012 . 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKEKRHET OG BEREDSKAP) )

Formannskapet sine krisetiltak

gjennåpning vil noen komme i jobb i gjen, men hvor 
mange er usikkert.  De som mister inntekt kan fort opp-
leve at boligen går på tvangsauksjon. De vil tape stort, 
mens finansinstitusjoner som kjøper kan sko seg grovt 
på ulykkene. Paradokset i dag er at inkassoselskapene 
vil øke sin fortjeneste i takt med at arbeidsfolk, frilan-
sere og andre, ikke får full lønn eller mister inntekt. 

Fattigdom er den største trusselen mot folkehelsen.
Det mest grunnleggende spørsmålet den økonomis-

ke krisa stiller er om vi skal la internasjonal kapital bli 
«reddet» og la de styrke seg og fortsette sin kamp for å 
ta makten og skattepengene fra arbeidsfolk. Eller mot-
satt: Sette inn tiltak først og fremst for å bevare velfer-
den for folk flest.

med redusert virksomhet og arbeidsløse som følge av 
Koronatiltak.

• Fritak eller utsettelse av kommunale utgifter for de 
som er blitt arbeidsløse som følge av koronakrisen. 

• Ekstraordinære overføringer fra staten til kommu-
nen som dekker kostnader til koronatiltak, sosial 
støtte, og andre tiltak samt tapte inntekter som følge 
av krisen. 

• Fritak for renter og avdrag for de som er arbeidsløse, 
alternativt maks rente lik Norges Bank.

• Suspensjon av mulighetene for inkasso, forsinkel-
sesrenter, tvangsinndrivelse mot de som har mistet 
inntekten og så lenge arbeidsløsheten varer. 

• Reduksjon av leie til bedrifter og andre som er ram-
met av inntektstap pga korona epidemien. Kommu-
nen anmoder private utleiere å gjøre det samme i 
samråd med sine leietagere. 

• Det skal være forbudt at selskaper som mottar red-
ningspakker eller gis statlig lånegaranti eller støtte-
ordninger betaler utbytte. 

Det fikk i formannskapet bare Rødt sin stemme, men 
vil komme opp igjen. Kort etter at Wickholm stemte 
mot punkt 3 var han i AMTA og ba om mere penger 
fra staten. 

De økonomiske utfordringene blir ikke borte og krave
ne kommer opp igjen.

Olga Papalexiou
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Erfaringene fra finanskrisen
Finanskrisa i 2008 slo mesteparten av verdens storbanker 
og finansinstitusjoner faktisk konkurs (Ibereget DNB). 
For å redde bankene, ble de hovedmottakere av gigantis-
ke subsidier fra skattebetalerne, antatt å være opp mot 
13  000 milliarder dollar globalt. Eller dengang 13 norske 
oljefond. (Iberegnet DNB som fikk låne «gullkortet» av fi-
nansminister Kristin Halvorsen) Som takk har i ettertid de 
internasjonale bankene brukt statsgjelda som ble tatt opp 
for å redde dem til å presse stater med stor gjeld økono-
misk. Hellas er det best kjente eksempelet. Resultatet er 
en omfattende privatisering og avvikling av velferdstiltak. 

De rike blir rikere
Bare ei uke etter at 17 millioner mennesker i USA 
hadde registrert seg som arbeidsløse kunne verdens 
rikeste mann, Jeff Bezos notere seg for sin største 
formue noen gang. Rikdommen hans har økt med 
24 milliarder dollar siden 2019 til hele 138,5 milliarder. 
Dette skriver Bloomberg.
Mens bedrifter i hopetall går konkurs og millioner 
kastes ut i fattigdom kan milliardærene le hele veien 
til banken. Den samlede formuen til de 500 rikes-
te milliardærene har økt med 20% under krisa, iføl-
ge Bloomberg Billionaires Index.
(Klippet fra Steigan.no)

Arbeidsvilkår og 
smittespredning
I Sverige mener de å kunne påvise en sammenheng mel-
lom dårlige ansettelsesvilkår og smittespredning. Mange 
sykehjem har et stort antall tilkallingsvakter uten fast inn-
tekt eller rett til sykepenger. De er avhengig av godvilje fra 
ledelse og inntekt løpende. Da er det ikke lett å bli hjemme 
dersom man føler seg litt uggen. Det er tapte penger og 
mindre sikkerhet for nye oppdrag. I tillegg har de ofte lavt 
ukentlig timetall, noe som medfører at pasientene utsettes 
for mange forskjellige pleiere. Løsarbeidersystemet er altså 
også med på å spre smitte. 

 

Tuva Hennum er skuespiller og 
selvstendig næringsdrivende 
(enkeltmannsforetak)

Fra hennes blogg: 
«For et absurd økonomisk system. «Du har tjent for 

lite til å ha krav på dagpenger». Hilsen NAV. Tjent for 
lite? Men å lage gode økonomiske pakker til de som 
allerede har mest. Det er viktig å få på plass? Hilsen 
sulten-håpløs-freelance alenemor. Hashtag: Alt for 
kunsten! ? Godt mitt neste prosjekt handler om fattig-
dom.»

Med bråstopp i oppdrag er dette litt av en melding 
å få. Rødt vil at krisepakker skal innrettes på de som 
trenger det, ikke fore Wall Street med mere penger.

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

BLI MED 
I RØD 
UNGDOM

Rødungdom.no

Hvem skal vi gi krisepakker til?

Et rød flagg har flammet

De holdt ikke løftene sine
vi hørte tålmodig på alt deres prat
Hvem tjener i grunnen kommune og stat?
Et rødt flagg har flammet
før i vår grend
Men så ble det borte
det maner til samling igjen

En krise har kommet tilbaket
den banker først på en arbeiders dør,
og siden hos bonden, hos mange
for pengene samles hos færre enn før
Et rødt flagg har flammet
før i vår grend
De eiendomsløse
blir nødt til å våkne igjen

Det finnes et skille i verden
og det går på tvers over grenser og land.
På ei side står kapitalen,
på den andre hver utbytta kvinne og mann.
Et rødt flagg har flammet
før i vår grend
Det gjelder for alle 
å velge ei side igjen.

Sangen er fra forstillingen Pendlere 
Tekst: Arnliot Eggen
Melodi: Finn Ludt
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Kommunens næringsplan skal rulleres. Forslaget er 
fullt av fine ord, gode målsettinger og velmente mar
kedsføringstrategier. Men ingen tiltak som vil bety 
noen stor øking i arbeidsplasser på Nesodden. Vi øn
sker en langt mer ambisiøs og konkret plan. 

Rødt har lenge ment at det viktigste klimatiltaket vi 
kan gjøre på Nesodden er å få etablert mange nye ar-
beidsplasser og på den måten redusere pendlingen og 
klimautslippene. Over 70% av utslippene kommer fra 
trafikk. Reduksjon i utslippene ved overgang til elek-
trisk framdrift er bra, men bidrar kanskje til halvere 
utslippene – i aller beste fall. Kortreist – at mange flere 
kan gå eller sykle til jobben – er det primære. Et kort-
reist samfunn krever sammenheng mellom boliger, ar-
beidsplasser, skoler, barnehager, butikker osv. 

Rødt foreslår:

• Etablere omfattende kystrelatert næring på Fa-
gerstrand. Ha møte med de næringsdrivende for å 
utvikle en strategi for å tiltrekke virksomheter som 
passer sammen med driften som er der. Omregulere 
brygge med mer fra «kombinerte formål» til næring. 
Som kjent betyr oftest «kombinerte formål» nesten 
bare boliger. Fordi fortjenesten for tomteeier og ut-
bygger er langt høyere på boliger. Det skal et kom-
munestyre med egenvilje til for å få til noe annet. 

• Satsning for 500 flere offentlige arbeidsplasser 
innenfor de neste 10 årene. Nesodden har de siste 
årene fått flyttet ut svært mange offentlige arbeids-
plasser. (Lensmann, legevakt, ligningskontor osv) 
Det er svært vanlig med kommunale strategier for 
å få tilført offentlige arbeidsplasser. Det er ikke til-
feldig at f.eks. Ås har blitt universitetskommune. 
Nesodden har helt manglet en tilsvarende strategi.  
Vi har allerede mange som arbeider offentlig – i Oslo 
– med utdanning som passer. 

• Kommunen legger til rette for flere næringslokaler. 

• Etablering av jobbhotell sentralt på Tangen. Forsla-
get vårt om å regulere større del av de mest sentrale 
næringstomtene våre – Tangentoppen og Trekant-
tomta er regulert til næring (butikker) bare i 1. etasje. 
Alt annet er boliger. Vårt forslag om mer næring på 
Tangentoppen ble fikk bare Rødt sine stemmer. Vi 
opplever det som om utbyggere får fritt spillerom til 
å prioritere det som gir størst fortjeneste. Kommune-
styret mangler en strategi. 

Mager næringsplan 
– unike muligheter

• Arealer til helsenæring nær Sunnås. Å utvikle et 
forsknings- og utviklingsmiljø som styrker Sunnaas’ 
profil og internasjonale ry er en naturlig oppfølging. 

 
• Landbruk innarbeides i næringsplanen. Koronakri-

sen har vist oss hvor utsatt vi er når det blir mangel 
og internasjonal kamp om varene. Lærdommene fra 
blokaden vi ble utsatt for under Napoleonskrigene 
(Les Terje Vigen) forsvant med nedlegging av korn-
lagrene for få år siden. Matproduksjon er strategisk 
viktig og vil i tillegg bidra til å bevare Nesodden sitt 
kulturlandskap. 

• Utvikle Nesodden fra en kommune med mange 
kunstnere til en kunstnerkommune. Skaffe til veie 
kommunale subsidierte atelierer, fellesverksteder og 
øvingslokaler. Øke de søkbare midlene til kunst- og 
kulturprosjekter. Svært mange fylkeskommunale 
og statlige støtteordninger forutsetter kommunale 
bidrag.

• Kultur, kyst, landbruk og turisme (mulig med agro-
turisme) kan være gjensidig støttende. Synergieffek-
ter! Kommunen trenger en helhetlig tenking og plan-
legging. 

Nesodden har unike muligheter. Det er et spørsmål om 
vilje og planlegging. I formannskapsmøtet 1. april ble 
alle Rødt sine forslag nedstemt. 

14 april skriver Jørgen Lorentzen i leserbrev i 
AMTA om konklusjonene til næringsutvalget til Arbei-
derpartiet. Ideene deres er forbløffende lik våre tre før-
ste punkter. Næringsutvalget består i stor grad av gamle 
erfarne medlemmer som var med den gangen AP bygde 
landet. De bringer videre de gode ideene dette ble gjort 
etter. Etterpå har AP slått inn på en markedsliberal kurs 
som i stor grad har bestått i å selge landet. Det skal bli 
spennende å se om veteranene vinner og det går an å få 
til et samarbeid rundt i alle fall de tre første punktene vi 
skriver om her. 

Koronakrisen kan bety at arbeidsløsheten blir høy i 
lang tid. Det vil sette en aktiv næringspolitikk på dags-
orden. Det haster.

Geir Christensen

Kunstnerkommunen

Nesodden er den kommunen i Norge med flest kunst
nere, og kalles ofte derfor for kunstnerkommunen. 
Det er en særegenhet som vi er stolte av, og som gjør 
at vi tiltrekker oss mye oppmerksomhet. Politike
rene bruker begrepet kunstnerkommunen hyppig, 
og snakker varmt om hvor godt vi ivaretar halvøyas 
kunstnere. Men er det egentlig slik? At det er mye 
velvilje fra kommunens side ovenfor musikere, bil
ledkunstnere, kunsthåndverkere, dansere, forfattere 
eller andre kunstnergrupper? Føler beboere innenfor 
disse yrkene seg ivaretatt?

Røds vil bedre vilkårene for utøvende kunstnere
Faktum er at det finnes skammelig få ordninger for 
utøvende kunstnere her på Nesodden. Under budsjett
forhandlingene i desember kom Rødt med flere forslag 
for å bedre kunstnernes vilkår. Alle forslagene ble 
dessverre nedstemt, og samarbeidspartienes budsjett 
ble vedtatt. Rødt ønsket blant annet at det skulle jobbes 
for å kunne tilby kommunale subsidierte atelierer, fel
lesverksteder og øvingslokaler. Grunnideen her var at 
hvis kunstnerne i kommunen kunne ha sitt virke her, 
framfor å reise til nabokommunen Oslo for å jobbe, ville 
det berike kunstscenen vår. Det lå også et miljøaspekt 
i det ved at færre måtte benytte seg av ulike transport
midler, men heller kunne gå eller sykle til jobb.

Et annet forslag var at det i kommunale byggepro-
sjekter skulle brukes minimum 1% av den totale sum 
på utsmykking eller kunst i offentlig rom. Det er fore-
løpig opp til hver enkelt kommune å bestemme dette, 
men ulike kunstnerorganisasjoner har i flere år jobbet 
med å fastsette et slikt krav fra statens side. I forbindel-
se med koronakrisen kunne ordføreren informere om 
at det var etablert en beredskapsplan, og et midlertidig 
råd for næringsdrivende. Da han ble spurt om hvilke 
direkte positive virkningene som ville komme i denne 
forbindelse svarte han at det skulle settes av penger til 
utsmykking av omsorgsboliger. Dette er jo flott, men 
han fikk det til å høres ut som at utsmykking/kunst i 
offentlig rom bare kommer ekstraordinært pga koro-
nakrisen. Dette er en fast ordning kommuner med re-
spekt for kunsten og folk generelt har.

Et annet forslag var å øke de søkbare midlene til 
kunst- og kultur prosjekter. Disse har i en årrekke stått 
på stedet hvil, og har i budsjettet utgjort den nette sum 
av 200 000 kr totalt. For en kommune som kaller seg 
kunstnerkommunen er dette beløpet flaut lite. Det fin-
nes flere statlige tilskudd og vederlag man kan søke som 
kunstner, men ofte kan en se at til delingene av disse 
baserer seg på at kunstprosjekter også er støttet fra an-
net hold. Det var derfor trist og frustrerende å se at i de 
samarbeidendre partienes budsjetter skulle denne pos-
ten halveres snarere enn økes. 

Arbeidet fortsetter
Det er mange grunner til å være skuffet men også noen 
lyspunkter. Under utvalgsmøte i april ble flere av dis
se punktene tatt opp, og det var stort engasjement å se 
både hos de øvrige medlemmene og Kultursjefen. Rødt 
vil fortsette med jobben for å bedre vilkårene både for 
de utøvende kunstnerne, og for befolkningens tilgang 
på kunsten. Vi blir ikke bare en kunstnerkommune fordi 
det bor mange kunstnere her. Det er en tittel vi først kan 
smykke oss med når ordningene og tilbudene er etablerte.

Marianne Bredesen
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I et halvt år nå har jeg sittet i plan og byggesaksutval
get (PB) for Rødt. Fra tid til annen får vi behandle stør
re prosjekter. For meg er disse sakene tyngende, fordi 
de så ofte belyser en total mangel på sammenheng mel
lom ambisjoner og praksis. Dette gjelder på flere plan: 
hos utbyggere, arkitekter, kommunen og andre partier. 

Kommuneadministrasjonen har laget et budsjett-
forslag for perioden 2020–2023 som løfter frem en rek-
ke mål for Nesodden på klima- og miljøfeltet, og hvert 
parti i PB-utvalget vil påstå at hensyn til naturområder 
og utslippskutt er veldig viktig for dem. Det er disse 
underliggende krisene som man, i motsetning til pan-
demien vi står i nå, ikke har gjort noe for å forebygge i 
de noen-og-førti årene man har visst om alvorligheten 
av situasjonen. Ingenting kan måle seg med tapet av liv, 
ressurser og penger som vil komme av negative klima- 
og miljøendringer i nær fremtid.

I arealplanleggingen har Rødt forsøkt å være en 
stemme for moderasjon og tilbakeholdenhet, for å ten-
ke langsiktig. Resultatet er at vi ofte stemmer alene. 

Utbyggerne styrer
Kommunen og de styrende partiene har valgt en ret
ning som styrker de private utbyggernes makt over 
hvordan Nesodden skal se ut og hvordan man skal bo 
her. Ferdighusprodusenter planerer ulendte furusko
ger for å sette opp billige rekkehus. Overdimensjonerte 
eneboliger i nyfunkisstil presses inn i hver naturtomt. 
Sentrumsutviklingen følger Oslosatellittenes eksem
pel med tilfeldig plasserte femetasjesblokker i betong, 
stål og glass. 

Det man sitter igjen med er en boligutvikling som 
langt overgår den takten man hadde satt som et mål. Pris-
veksten er blant de høyeste i landet, og etterspørselen 

kan tilsynelatende ikke mettes. Utbyggerne har kontrol-
len. Skogene bygges ned, infrastrukturen kveles, kultur-
miljøer raseres og stranda privatiseres.

Ulovligheter på Spro 
Et godt eksempel er leilighets og eneboligprosjektet 
Spro havn. Det er planlagt opp mot 450 nye boliger 
mellom fylkesvei 157 og vannkanten nedenfor de gamle 
steinbruddene på Spro. Nesten alt ved dette prosjektet 
går på akkord med mål for både sosial planlegging og 
klima og miljø i kommunens budsjettforslag for 2020
23. Det er utenfor kommunens designerte vekstområ
der og kommer til å legge stort press på infrastruktu
ren i området.

Før jul begynte utbyggeren, Merkantilbygg, å gjø-
re terrenginngrep uten tillatelse. I flere omganger har 
kommunen pålagt umiddelbar stans i arbeidet, men ut-
byggeren ser gjennom de tomme truslene og fortsetter 
som før. Nå er skogen flatehogd, den offentlige strand-
sonen blir til en småbåthavn for beboerne og kultur-
minner fra isdriften og gruvene er skadet. Hele området 
er endret. 

I PB-utvalget ble vi fortalt at alle dispensasjoner 
fra rekkefølgebestemmelsene skal behandles politisk. 
Denne muligheten har vi blitt frarøvet fordi kommu-
nen nekter å bruke hardt mot hardt. Dette er dessverre 
en ganske normal hendelse i kommune-Norge, men er 
både med på å opprettholde en dårlig utvikling og skape 
presedens for framtiden.  

Behovet for en ny vei
På et tidspunkt må nok være nok. Boligtilbudet ens
rettes og beslutninger overlates til markedet. Det det 
bygges mest av er blokkleiligheter i og rundt store byer. 

Nesoddenske 
byggeklosser

De som skal inn i dette markedet har ikke erfaringen 
som trengs til å etterspørre noe bedre enn det de blir 
gitt, som ofte er bygg laget av miljøskadelige materialer 
som er ment til å stå i så lite som 40–60 år. Samtidig 
står byggeindustrien for rundt 40 prosent av globale 
klimagassutslipp, og arealendringer er den klart stør
ste trusselen mot naturmangfoldet. 

Hvorfor skal vi godkjenne og fullføre middelmå-
dige boligprosjekter som bygger ned nærskogen eller 
endrer lokalmiljøet når behovet er fabrikkert? Nesod-
dens selverklærte miljøengasjerte lokalpolitikere må 
stå på kravene de ellers fremmer, mens kommunen i det 
minste må leve opp til ambisjonene de har satt i klima-
budsjettforslaget: byggeplasser skal være fossilfrie, nye 
bygg skal konstrueres av norsk treverk, planleggingen 
skal være arealnøytral. At det skal bygges få, men gode 
boliger, bør være selvsagt. 

Christian Lycke

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

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

Her gikk det en gang en kyststi. Christian Lycke  (32) er Rødts nye mann i Plan og byggesaksutvalget. 
Han er utdannet landskapsarkitekt fra Ås. Møtet med den politiske 
hverdagen har ikke vært oppmuntrende.
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For to år siden ble deler av Bergerskogen omgjort til 
LNFområde, men ikke hele. Dette skjedde som et 
resultat av at nabolag, ornitologforeningen og det po
litiske mindretallet (V, MDG, SV og R) hele to ganger 
anket boligbygging som kommunestyrets flertall had
de vedtatt. Begge ganger ble kommunestyrets vedtak 
opphevet fordi vern av biologisk mangfold ikke var for
svarlig vurdert. Bergerskogen inneholder gammelskog, 
som nå utgjør rundt 2 % av Norges totale skogmasse. 
Dette er en truet naturtype som er svært viktig for kar
bonbinding, og skogtypen har et høyt biologisk mang
fold og er levestedet til mange truede arter. Den østlige 
delen av skogen består av både en del som kommunen 
eier, og en privateid. Disse ble altså ikke omregulert, 
noe som har gitt nytt håp til private utbyggere. 

Det er nå foreslått 98 boliger fordelt på elleve rek-
kehus, seks eneboliger og fem blokker med fem etasjer 
hver. Forslaget forsøker å selge seg inn med påstander 
om sosial og miljøvennlig profil. Med en kvadratmeter-
pris som anslås til 55-60 tusen kan ikke dette prosjektet 
kalles boligsosialt. Utbygger har opplyst at det ikke skal 
bygges i massivt tre som det først ble opplyst om, men i 
betong kledd med fasade av tre. Det ble for lite kapital-
gevinst på å være miljøvennlige. Prosjektet har først og 
fremst et mål om profitt på bekostning av et skogsområ-
de som allerede er under press.

Lokalbefolkningens engasjement
Mange nesoddinger har engasjert seg i saken om å 
stoppe denne utbyggingen. I slutten av februar ble det 
holdt en åpen høring på Tangenten. Folk strømmet til 
både på talerstolen for å fremme sine innspill, og i salen 
for å vise sin motstand. Blant disse var det fagfolk av 
mange slag. Arkitektene var bekymret for byggestilen 
og hvordan den foreslåtte strukturen kunne være med 
på å stigmatisere de økonomisk svakeste i samfunnet. 
Hvordan ville det være for et barn å vokse opp i en 
blokk når all annen omkringliggende byggemasse be
stod av eneboliger? Ornitologene var bekymret for at 
skogen ikke ble sett på som én skog, men som stykker 
av ulik biologisk kvalitet. For mange av artene som 
lever i dette området hviler hele livsgrunnlaget deres 
på at skogen beholder sin størrelse. Gjøres leveområ
det mindre vil mange av disse forsvinne for godt. Flere 
biologer var bekymret på et globalt plan med tanke på 
at arealendring og nedbygging av skog er den største 
klimatrusselen i vår tid.

Øyner håp for vern 
av Bergerskogen

Da biolog Bård Bredesen gikk opp på talerstolen og vis
te bilder av to rødlistede sopparter observert innenfor 
det planlagte byggeområdet ble det helt stille i forsam
lingen. Han hadde tidligere i uken vært ute sammen 
med en soppekspert for å gjøre noen undersøkelser da 
disse dukket opp. Dette motbeviste alle tidligere analy
ser av området som hevdet det hadde lite verdi for det 
biologiske mangfoldet. 

Utbygger hadde med seg bybonden, som forøvrig 
gjør en strålende jobb i Oslo, for å legge fram hvor flott 
det kunne bli med beplantede områder rundt den fore-
slåtte bebyggelsen. Det skulle være rom for at biologisk 
mangfold kunne etableres. Vår egen Olga Papalexiou sa 
det så fint da hun stilte spørsmålet: «Blir ikke det litt 
som å barbere av seg alt håret på hodet, for så å erstatte 
det med en parykk laget av naturlig hår?» 

Rødts forslag
Rødt har i alle år jobbet mot bygging i nærskogene og 
verdifulle naturområder på Nesodden. Det var derfor 
gledelig å se at så mange av de andre partiene også 
fulgte etter i saken om utbygging i Bergerskogen. Den 
endelige avgjørelsen i denne saken skulle fattes i april 
i år, og det er godt mulig at den hadde blitt nedstemt. 
Men etter funnene av rødlistede arter rykker dette bo
ligprosjektet tilbake til start. 

Rødt tok opp problemet med at det som regel er 
utbygger som bestiller naturkartlegging av områder 
i kultur-, teknikk- og miljøutvalget i begynnelsen av 
mars. Vi kom med et forslag om at dette må gjøres av 
fagfolk som ikke har noen profittinteresser, og at det er 
kommunens ansvar å få kartlagt disse områdene på en 
forsvarlig og korrekt måte. Ikke lenge etter at dette for-
slaget ble fremmet kunne vi lese i lokalavisen at Norsk 
Institutt for Naturforskning (NINA) setter i gang kart-
legging av Bergerskogens flora og fauna. NINA er blant 
de fremste i Norge innen naturkartlegging og vurderin-
ger, og vil involvere flere biologer i utarbeidelsen av en 
ny rapport.

Etter valget i høst har Rødt på Nesodden blitt be-
traktelig større, noe som hatt ført til at vi ikke lenger 
kan overses på samme måte som før. Vi har fått en 
representant i hvert utvalg og fire i kommunestyret. 
Sammen med naboer og miljøorganisasjoners engasje-
ment og innsats i denne saken kan vi nå øyne et håp om 
framtidig vern av hele Bergerskogen.

Marianne Bredesen

Kong Salomo og 
Jørgen hattemaker
Mens et stort prosjekt med med 5 blokker og 98 boliger i 
verneverdige Bergerskog blir prioritert av flertallet i plan-
utvalget og får backing, blir små aktører i samme området 
med gode miljøløsninger og sosial tenking møtt med mot-
stand.

Hellvikveien 65 er en 3 måls tomt på Berger. Uregulert, 
men inneklemt mellom 3 gjeldende reguleringsplaner. 
Tomta har ikke miljømessig verneverdi. Eieren har ønsket 
å utvikle eiendommen til et grønt bofellesskap med små 
boenheter sammen med andre. Etter forehåndskonfe-
ranse sier kommunen følgende:  «Grunneier informeres 
om at forslaget som er lagt frem er i strid med den nye 
kommuneplanen.» 

Tilsvarende er behovet for en bagatellmessig dispen-
sasjon brukt som grunnlag for å avslå deling av tomt i Sol-
haugveien 14 Eier ønsket å dele for at barn skulle kunne 
bygge i hagen. Også der skriver kommunen «Omsøkte 
tiltak er således i strid med og undergraver den nylig ved-
tatte areal- og transportplanen.» 

Vi er kjent med flere mindre tomteiere som har fått 
avslag eller møtt negative holdninger i kommunen på for-
tettingsforslag i dette området. (Og mange andre steder 
på Nesodden.)

Det er tydeligvis forskjell på innbyggere med ideelle 
målsettinger og kapitalsterke utbyggere. 

Hvordan skal vi få til en beslutningsprosess som er mer 
opptatt av innbyggernes behov enn av de store utbygger-
ne og deres fortjeneste?

Geir Christensen

Marianne Bredesen er Rødts nye dame i Kultur, miljø og teknikkutvalget. Hun er billedkunstner og lærer ved Prosjektskolen kunstskole i Oslo.
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Når miljøskadelige utbyggingprosjekter skal selges smøres 
de inn med sukkersøt reklame. Sist var det «økolandsby-
en» som skulle bygges i Nesoddmarka. Nå er det «sosial 
boligbygging» i Bergerskog. Virkeligheten er en annen.  
Markedspris er markedspris og finnes ikke sosial. Markeds-
pris gjør boliger til en kapitalinvestering mer en et sted å 
bo. For en del av befolkningen blir drømmen om å eie sitt 
eget hus uoppnåelig. Rødt arbeider for å gjenreise en bo-
ligsektor utenfor markedet hvor prisene ikke er vesentlig 
høyere en byggekostnadene. 

Kommunen må både ha bedre tilbud til mennesker i 
akutt bolignød og bidra til å gjenreise en sosial boligbyg-
ging for de mange som er utestengt fra boligmarkedet på 
grunn av de kunstig høye boligprisene.

Rødt vil at:
 • kommunen i alle skolekretser skaffer seg flere utleie-

boliger med plass til barn og reduserer husleiene til et 
nivå som bare dekker kostnadene.

Areal- og transportplanen for Akershus – som Nes-
odden sin kommuneplan bygger på – utgir seg for 
å være et viktig miljøtiltak for å få ned klimagass-
utslippene. I virkeligheten er det en plan for sentrali-
sering og økte klimagassutslipp. Planen bygger igjen 
på regjeringens «nasjonale forventninger». 

Over 70% av klimagassutslippene kommer fra vei
trafikk. En virkelig klimaplan handler om kortreist. 
Om planlegging hvor boliger, arbeidsplasser, skoler, 
barnehager, butikker og helsetilbud så langt som mulig 
ligger innen gangavstand. Dette spørsmålet drøftes 
ikke i statlige forventninger, fylkesplanen eller kom
muneplanen i det hele tatt.

Høyblokker
«Regjeringen legger vekt på fortetting, transformasjon 
og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse» (kongelig 
resolusjon 14. mai 2019). I Akershus følges det opp med 
å utpeke 8 jernbanestasjoner som skal ta brorparten 
av den ønskede veksten på ca 350 000 mennesker. Litt 
flåsete sagt skal det bygges høyblokker rundt jernbane
stasjonen med et kjøpesenter i mellom. Vil dette gi 
mindre biltrafikk?

Ingen påvist sammenheng
Akershus var kanskje det mest sentraliserte fylket vi 
hadde, men sterk knutepunktutvikling rundt jernba
nestasjoner, kjører nest mest personbil med 12455 km 
pr år. Vårt mest langstrakte fylke med minst tettsted
utvikling – Nordland – ligger nederst på personbilbruk 
10 947 km pr år. De ligger langt lavere enn Oslo. (som 
kjører litt mer enn gjennomsnittet) Det tyder ikke på 
noen sammenheng mellom såkalt knutepunktutvik
ling/sentralisering og redusert bilbruk. Siden over 70% 
av klimagassutslippene kommer fra bilbruk så kan hel
ler ikke noen positiv effekt på utslippene påvises.

Det staten eller fylkeskommunen ikke sier noe om er 
kravet om fleksibilitet. At du skal jobbe hvor som helst 
på Østlandet ettersom hva som passer arbeidsgiverne 
og barna dine skal gå på skole hvor som helst mellom 
Halden og Hallingdal (Fritt skolevalg). 

Litt indirekte sies det av regjeringen «Reduksjon av 

reisetider, blant annet ved tiltak på vegnettet, gir stør-
re fleksibilitet for arbeidstakerne og bedre muligheter 
for virksomhetene til å skaffe relevant kompetanse» 
(kongelig resolusjon 14. mai 2019). Der slapp katta ut av 
sekken. Var ikke reduserte klimagassutslipp = mindre 
bilkjøring målet?

Mindre arealkrevende?
Det eneste poenget med høyblokker er at hver leilig
hetene bruker færre kvadratmeter fra moder jord enn 
rekkehus og spesielt eneboliger. Følgelig skal det bli 
mindre behov for å bygge i urørt natur. Isolert sett er 
det sant. Men hva som skaper mest asfalt, betong og 
nedbygging totalt sett, er langt mer en leilighetens 
grunnflate. Hvis du må kjøre bil for å komme deg ut på 
tur eller til treningstedet, kjøre for å få barn til barne
hage eller skole osv, så blir det mye nedbygging av det. 
Andre faktorer enn boligens fotavtrykk, avgjør sam
funnets totale fotavtrykk. Veiene våre alene forbruker 
antakelig mere plass enn våre samlede boligmengde. 

Gangbare bygder
Nesodden har 6 skolekretser som alle trenger arbeids
plasser, skoler, barnehager, butikker osv. Det er for
skjell på hva vi kan få til av tilbud i Jaer krets og på 
Nesoddtangen. Men – de grunnleggende behovene kan 
vi klare i alle. Det aller viktigst klimatiltaket vi kan gjø
re er å sørge for godt indre liv i alle bygdene. 

Det strider mot rådende vekstideologi. Nærskoler 
er bedre en store sentralskoler men utviklingen går 
motsatt vei. Rett til barnehageplass i din skolekrets er 
også et klimatiltak – men sees ikke på som «effektivt» 
Arbeidsplasser må vike på Nesodden fordi profitten 
er størst i boligbygging.  Her står den virkelige klima-
kampen. 

Fortetting er ikke galt i seg selv. Men å bruke ordet 
som unnskyldning for en gigantisk sentraliseringsplan 
– det er falsk miljøpolitikk.

Nesodden falt utenfor
Arealplanen for Akershus legger ingen føringer for stor 
utbygging på Nesodden. Det har falt entrepenører og 
lokale vekstpartier (AP,H og Frp spesielt) tungt for 

Areal- og transportplanen:
En miljøfiendtlig sentraliseringsplan

brystet. Det er gode profittmuligheter i å bygge dyre 
boliger for velstående her.  Derfor er det reist en hard 
kamp for å få større byggemuligheter. Tangenområdet 
skal transformeres og en konkurranse om å «utvikle» 
området er utlyst. Her vil det oppstå konflikter i for
hold til miljøhensyn og nåværende beboere i området. 
Kravet om å få godkjent Fagerstrand som vekstområ
de, som ligger til behandling i departementet, handler 
først og fremst om å få til stor utbygging, ikke om å 
ivareta lokalsamfunnet. 

Vekst- og sentraliseringsfantastene bryr seg ikke om 
miljøet – bare om profitt. 

Geir Christensen

 • kommunen legger til rette for husleieregulerte boretts-
lag med tilbud om billig kommunal tomt og samarbeid 
med Husbanken. Boligprisen må her være så lav at 
husleieregulering kan forsvares.

 • kommunen må få til utbyggingsavtaler ved alle større 
boligfelt hvor minst 30 prosent av boligene organiseres 
som borettslag med husleieregulering.

 • Kjøpsprisen må være så mye lavere at husleieregule-
ring kan forsvares for disse boligene.

 • kommunen må inngå tilvisningsavtaler med profesjo-
nelle aktører

 • grunnlån fra Husbanken må bli mer tilgjengelig
 • kommunen tilrettelegger (areal, tilskudd) for selvbyg-

gere, fremtidsrettede kollektive prosjekter som bl.a. 
minihus, økohus og liknede.

Disse forslagene vil vi reise i boligsosial handlingsplan.
Geir Christensen

Boliger til å bo i

FOTO: DREAMSTIME.COM
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Minisommerleir
Hvis ikke Koronaen setter stopper for det, går Nesodden 
Rødt sin tradisjonelle minisommerleir av stabelen fra  13. 
til 16. august. I år blir arrangementet på  Juventes  hytter i 
Kirkvika. Rød Ungdom på Nesodden blir med å arrangere.

Tema og innledere er ikke klart men vi jobber med:

Den falske og den ekte miljøbevegelsen 
Rovdriften på ressurser er uløselig knyttet til konkurranse 
og markedstenkning.  Når verdens rikeste mennesker gjør 
miljø til hovedsak og salgsvare er det grunn til å rope varsko.  
Hva er miljøkamp og hva er sleipe triks for å selge mer eller 
få større del av skattepengene våre?

Klassekamp i koronaens tid   
Hvem får krisepakker og hvem får bare krise?  Hva kan hin-
dre den gigantiske omfordelingen som skjedde sist –  under 
finanskrisen. Når statene reddet internasjonal finans-
kapital med støtte på noe rundt  mot 13 000 milliarder dol-
lar globalt.  Som takk har i ettertid de internasjonale ban-
kene brukt statsgjelda som ble tatt opp for å redde dem 
til å presse stater med stor gjeld økonomisk. Hellas er det 
best kjente eksempelet. Resultatet er en omfattende pri-
vatisering og avvikling av velferdstiltak. Men nedbygging av 
velferdsordninger har kommet over alt. 

Nærmere om innledere og opplegg kommer på hjemme-
sider og facebook. Følg med.

Helge Seeser Hoff er ny leder i Nesodden Rødt.
– Det er viktig og nødvendig i et velfungerende demokra-

ti at mangfoldet av partier representerer verdier og politikk 
som favner bredt slik at alle velgernes interesser har mulighet 
til å bli representert. Rødt er viktig i spekteret som et tydelig 
venstreside alternativ.  Som ikke bare snakker radikalt, men 
vil, og kan skape endringer skape endringer. Rødt er i dagens 
politiske landskap det partiet som tydeligst gir stemme til 
de som ønsker et rettferdig arbeidsliv, sosial utjevning og en 
aktiv miljøvennlig næringspolitikk i lokalsamfunnene. 

Ildsjelprisen 2020  
Ildsjelprisen deles ut for 8. gang 1. mai. Nesodden 
Rødt ønsker forslag til 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 
endringene 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 synlig i media, en helt av-
gjørende innsats for å ta vare på mennesker og miljø, 
og utvikle samfunnet.

Vi ønsker innspill  om enkeltpersoner eller grupper 
som kandidater til årets ildsjel, innen 28. april. Kontakt 
May-Liss helst på epost: fjelltante@gmail.com.
(Tlf 980 85 999)

Se nominerte 2019 her: https://roedt.blogspot.com/2019/04/ 

og tidligere nominerte her:
https://roedt.blogspot.com/2018/04/ildsjelprisen-2018.html

Nytt styre 
Rødt sitt årsmøte var i optimismens tegn. Årsberet-
ningen viste sterk medlemsvekst, økende aktivitets-
nivå og et godt valgresultat.

Til nytt styre ble valgt:

leder: Helge Seeser Hoff
styremedlemmer:
Rønnaug Stensrud
Bolek Alexsanderson
Vigdis Seliåsen Lie
Eftimious Karantonis
Heidi Andresen
Gro Bøe Eriksen
varamedlemmer:
1. Odd Edvardsen (kasserer)
Geir Christensen

Rød Ungdom 
Rød Ungdom er en av de mest aktive ungdomsorganisa-
sjonene på Nesodden. Vi er ungdom som ønsker å organi-
sere oss til kamp for klima og miljø, feminisme, en skole for 
alle og en mer rettferdig sosialistisk verden. På Nesodden 
driver Rød Ungdom med diskusjonsmøter hvor vi disku-
terer relevante saker, politiske skoleringsmøter hvor noen 
holder innledning om Rød Ungdoms politikk og aksjoner 
for å påvirke folk og politikere. Du kan lese mer om Rød 
Ungdom sin politikk på rødungdom.no og hvis du er mel-
lom 13 og 30 og har lyst til å bli med i Rød Ungdom så kan 
du også gjøre det der!

Vi prøver å ha møte på nesodden cirka annenhver uke. 
Om du er interessert i å komme på et møte kan du kon-
takte nesoddenru@gmail.com

Med forsamlingsforbud blir det  
i år nettarangement på 1. mai.  

Vi sender fra kl 15:15. Gå inn på Nesodden 
Rødt på facebook eller hjemmesiden. 

http://nesodden.roedt.no/ 

Programmet er ikke klart, 
men vi har foreløpig:

• Taler av Bjørnar Moxnes, Olga 
Papalexiou og Syver Kolstad Kleve

• Utdeling av Ildsjelprisen
• Kultur ved FordFolk og Tuva Hennum

Mere kommer. Følg med på facebook 
eller hjemmesiden.

Syver Kolstad Kleve er leder i Rød UngdomFra sommerleir på Ommen


