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FNs tiår for naturrestaurering:
Skal Nesodden fortsatt raseres 
av utbygging, eller skal vi endre 
utbyggings politikken? side 5

FN har bestemt at 2021–2030 skal være 
verdens tiår for restaurering av økosystemer. 
Det er ikke nok å bevare natur – vi må også 
restaurere den. Naturrestaurering er alle 
tiltak for å reparere og forbedre natur- og 
økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. 

Bli kjent med våre stortingskandidater  
Marie Sneve Martiniussen, Marianne Bredesen  
og Efthimios Karantonis | side 8
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Nesoddskolene | Kommunedirektøren foreslår 
midlertidige løsninger for en rekke skoler.  Rødt vil ha 
langsiktige løsninger med kvalitet og nok plass. | side 3

Reddes Bergerskog? | FN vil verne og 
restaurere økosystemer, Nesodden kommune 
vil rasere Bergerskogen. | side 4
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6. april ble enbra dag, da skole- og oppvekstutvalget 
landet på innstillingen om å fortsette med 3 ungdoms-
skoler på Nesodden, mot Høyres stemmer. 

I over tre år har saken om ny skolestruktur skapt enga
sjement og uro hos befolkningen på Nesodden. I 2018 
ba kommunestyret administrasjonen om å utrede mu
lig samling av to eller tre ungdomsskoler og ny barne
skole på Tangen og Fagerstrand.

Høyre og Arbeiderpartiet ønsket en sammenslåing 
av ungdomsskolene, men etter kommunevalget i 2019 
har Høyre og Arbeiderpartiet ikke lenger flertall. Det 
medførte nytt vedtak om å utrede nullalternativet, som 
innebærer at dagens skolestruktur videreføres og sko
lene vedlikeholdes eller rehabiliteres. I tillegg lanserte 
Høyre ideen om en ny ungdomsskole på Skoklefall som 
et nytt alternativ. Man skulle også se på muligheten for 
at Berger skole kunne utvides til en titrinnsskole.

Både Arbeiderpartiet, Høyre og MdG så for seg at 
en sammenslåing av ungdomsskolene på Tangen og Al
værn til en ny storskole, ville frigjøre tomter for salg. 

Etter hvert gikk Høyre og Arbeiderpartiet bort fra 
sammenslåing av tre ungdomsskoler, mens sammen
slåing av Tangen og Alværn har helt til 6. april vært et 
alternativ som skulle utredes.

Rødt har hele tiden ment at en sammenslåing av ung
domsskolene er en dårlig ide. Å avvikle en velfunge
rende skole, som Alværn ungdomsskole, vil skade både 
det pedagogiske og det psykososiale miljøet.

Flere studier viser at å samle et stort antall ung
doms elever på én skole har en rekke negative konse
kvenser. Elever med læringsvansker kommer klart 
dårli gere ut i en storskole enn i en mellomstor eller 
liten skole. 

Rødt mener at en samling av ungdomsskolene på Tan
gen ville føre til at utearealet for elevene blir uforsvar
lig liten. Små utearealer fører til at elevenes fysiske og 
psykososiale miljø forringes.

Med den planlagte boligveksten på Nesodden vir
ker det lite realistisk å legge ned en ungdomsskole for å 
samle hele elevmassen under ett tak.

Sist, men ikke minst, har vi nå fått ett års erfaring 
med koronapandemien. Vi har sett hvor viktig det er å 
kunne ta i bruk alternative løsninger, som for eksempel 
å sikre smittevern ved å dele klassene i mindre kohor
ter. Å samle alle elever i én skole er uheldig når en kri
se rammer, det være seg smittefare, brann, eller andre 
uønskede situasjoner.

Rødt jubler over innstillingen fra skole og oppvek
stutvalget og gratulerer Nesoddens befolkning med 
resultatet! Fornuften har seiret.

En avgjørende faktor for at vi til slutt fikk dette re
sultatet, har vært engasjementet fra foreldre, elever, 
skoleansatte og politikere. Engasjementet har synlig
gjort de aspektene som til slutt ble vektlagt i kommu
nedirektørens avgjørelse.

 Rødt setter stor pris på KrF sin interpellasjon om 
minstekrav til uteareal på 25m2 per elev. Dette ved
taket om minsteareal utendørs, gjorde at storskolen på 
Tangen ble umulig å gjennomføre. 

 Rødt vil nå arbeide for gode avgjørelser i kommune
styret, slik at ungdomsskolene samt barneskolene Tan
gen og Myklerud, får midler til rehabilitering, vedlike
hold, utvidelse eller nybygg etter behov. Vi ser at disse 
skolene lenge har vært preget av dårlig vedlikehold og 
har synlige oppgraderingsbehov. Gode standarder for 
skolene setter også premisser for god arealplanlegging.

Olga Papalexiou

Skolestruktur:
Folkeengasjement 
gir resultater 

Vi må ha en mer  
åpen kommune
Klipp fra amta:
«Ønsket hadde vært at alle skisser ble lagt fram slik at 
innbyggerne kunne komme med innspill og involvere 
seg. Når de signaliserer bruker involvering må dette 
også gjennomføres i praksis. Ikke holde forutsetnin-
gene skjult og si at det finnes alternativer uten at de 
legger fram disse, sier Randi Aalgaard.»

«Frist for innspill (Ungdomsskolestruktur og skole-
bygg) er satt til 15. mars. Hvordan kan man da svare 
opp på dette som jeg antar skal tas med i saken om 
skolestruktur som det skal informeres om i Formann-
skapsmøte den 17.03.21? 
Harald Johnsen»

Ansatte opplever det samme:
Tidligere SFO-leder på Tangenåsen skriver følgende 
etter at han fikk en advarsel for å henvende seg til 
politikere:

«Jeg hadde ikke tidligere fått høre at jeg som le-
der av en kommunal organisasjon ikke skulle kunne 
formidle til dem jeg kommuniserer daglig med om 
konsekvenser av kommunale vedtak. Er det galt med 
åpenhet? Hvorfor i så fall?»

Eksemplene ovenfor viser at Nesodden kommu-
ne fortsatt har en lang vei å gå for å bli en åpen og 
involverende kommune for sine innbyggere, og ikke 
en kommune der innbyggerne «straffes» for å vise 
engasjement. 

Kommunen skal vedta ny kommuneplan (sam-
funns delen) med høringsfrist 7. mai. I gammel kom-
muneplan stod det:

«Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politi-
kere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt 
til å informere om forhold som er av betydning for 
brukere og ansatte.»

Dette ble fjernet i 2019, mot stemmene til Rødt og 
KrF. Kanskje dert er på tide å ta det inn igjen?

Geir Christensen

Skal vi ha 
rettighetsløse barn?
«Det forventes at politikerne som jobber med oppvekst 
forstår at full barnehagedekning betyr at de som har rett 
på plass får plass» skriver ordfører Wickholm i amta 26. 
februar. 

Nesodden kommunes opptaksregler betyr at dersom 
du flytter til Nesodden og søker barnehageplass i mars 
så har du rett til plass i løpet august – året etterpå. Har 
du barn født i desember får du også rett til plass i august 
året etterpå.

Dette er de «rettighetsløse barna» som ordfører Wick-
holm ikke vil regne med når «full dekning» skal beregnes.

Beklager Wickholm, vi er mange politikere som forstår 
full barnehagedekning som at alle barn skal få rett til bar-
nehageplass fra de fyller ett år.

Rødt er derfor særdeles glade for vedtaket i oppvekst-
planen i fra mars i år: «Nesodden kommune har en ambi-
sjon om å tilby alle over ett år barnehageplass og tilstrebe 
at det kan tilbys plass i nærheten av der man bor.» 

Dette er en god intensjon, men forblir et papirvedtak 
fram til vi får endret opptaksreglene. 

Rødt vil følge opp med følgende to forslag:

•  løpende barnehageopptak med plass til alle barn fra 
de fyller ett år

•  rett til barnehageplass i barnets skolekrets 

Vi ber om støtte for disse kravene.
Geir Christensen

Alværn skole. 
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Vi trenger langsiktige løsninger, som dekker både 
nåværende og framtidige behov. På lang sikt tror vi 
også de langsiktige løsningen blir de mest økono-
miske. Her er våre vurderinger så langt, vi tar gjerne 
innspill fra elver, lærere og foreldre.

Nesoddtangen
På Nesoddtangen er det behov for en ny flerbrukshall 
som også fungerer som gymsal for både barneog ung
domsskolen.

På Nesoddtangen barneskole foreslås det i kom
mune direktørens innstilling bygging av ny skole. Der 
mener Rødt i likhet med skolens FAU at total rehabilite
ring med nødvendig utvidelse vil være den mest økono
miske løsning og at en rehabilitering vil sikre at skolen 
tilfredsstiller forskriftene og vil dekke dagens behov.

Forskjellen mellom disse to alternativene er ca 100 
millioner som kunne vært brukt på de andre skolene. 
Fra et kulturhistorisk perspektiv er denne løsningen 
også den beste, fordi den ivaretar skolebygget, som har 
en tidstypisk arkitektur og er det eneste gjenværende 
bygget fra denne perioden. Rehabilitering vil verne røt
terskogen og er derfor også det miljøriktige alternativet.

Vi stiller oss tvilende til at den foreslåtte fireparal
lellskolen vil dekke behovene på Tangen. Til høsten er 
det innmeldt 108 elever. Med maksimalt elevtall på 28 i 
hver klasse, er det teoretisk plass til 112 elever. Tangen 
er utpekt til vekstområde. En framtidig femparallells
kole i et bygg med plass til fire parallelle klasser vitner 
om dårlig planlegging. Å planlegge 2 skoler med hen
holdsvis tre og to paralleller vil sikre bedre drift.

Myklerud 
Den eksisterende byggemassen er for dårlig og uensar
tet til at det blir lønnsomt å rehabilitere mye. Vi mener 
at mye må bygges nytt. Total nybygging er utredet. 

Administrasjonen vil vente til områdeplanen for 
Fagerstrand blir ferdig før plassering av ny skole skal 
vurderes. Dette vil skyve en ny skole minst ti år fram i 
tid. Dette er uholdbart! 

Kommunedirektørens innstilling om å bruke 46 
millioner på nødvendig vedlikehold, for deretter å byg
ge ny skole, er utilfredsstillende og blir dyr på lang sikt.

Selv om planen ikke er ferdig utarbeidet bør det 
gjøres en vurdering av skolens plassering. Vi vet alle
rede mye om hvordan framtidig utbyggingsmønster vil 
bli på Fagerstrand. Argumentene for en annen lokali
sering enn Myklerud, er at den nye områdeplan for Fa
gerstrand legger til grunn en utbyggingsvekst konsen
trert rundt Skogheimskrysset og Fagerstrand sjøside. 

På Spro planlegges det allerede boliger. For barna 
fra Spro ligger Myklerud  faktisk nærmere. Så hvorfor 
skal man vente, når man har Myklerud skole som kan 
bygges nytt  i etapper og kan muligens også beholde sitt 
svømmebasseng? Vi skulle ønske at resten av partiene 
var mer framoverlente og ønsket å satse aktivt på Fa
gerstrand. En bra skole med gode, miljøvennlige loka
ler til heldagsaktiviteter er bra skolepolitikk og bidrar 
til å skape et godt sosialt miljø på Fagerstrand.

Rehabiltert/nybygget skole på Myklerud må plan
legges som treparallell. Med en god plan kan bygging av 
klasserom for treparallell utsettes og gjøres når beho
vet oppstår, uten komplikasjoner for driften. Med den 
planlagte store boligveksten på Fagerstrand kan beho
vet komme raskt. 

Alværn 
Saken om skolestrukturen fikk en gledelig konklusjon 
da det ble bestemt at Nesodden fremdeles skal ha tre 
ungdomsskoler, og at Alværn ungdomsskole skal bestå 
i hvert fall de neste ti årene. 

Rødt er skeptisk til at skjebnen til Alværn ungdoms
skole settes på spill igjen i forslaget til skolebruksplan. 
Vi synes at å bruke 11 millioner på enkelt vedlikehold, 
som ikke løser noen av dagens problemer på Alværn, er 
bortkastede penger. 

Det er sannsynlig at elevmassen kan øke mer enn prog
nosene viser. På sikt kan det bli behov for en fjerde ung
domsskole, som da kunne ligge på østsiden. I tillegg vet 
vi at Fagerstrand er tiltenkt å ta 35% av boligveksten. 
Det betyr at i framtida kan Bakkeløkka ungdomsskole 
på Fagerstrand bli for liten for elevene fra både Fager
strand og Fjellstrand. Da blir det lett å justere skole
kretsene slik at Alværn kan ta i mot elever fra Fjell
strand. 

Fra et slikt perspektiv ser vi som beste løsning total 
vedlikeholdsalternativet for Alværn. Totalvedlikehold 
er det eneste alternativet som vil tilfredsstille krave
ne som stilles til moderne skolebygg, og som samtidig 
tilfredsstiller Nesodden kommunes målsetting om kli
magassreduksjoner. Dette står ordrett i rapporten som 
kommunen bestilte. Dette alternativet innebærer også 
bytte av energiforsyning fra elektrisk til jordvarme, noe 
som kommer til å redusere de totale driftsutgiftene til 
skolen i årene framover.

Nytt sykehjem på Fagerstrand
Kommunedirektøren foreslår rehabilitering av Ablok
ka på Nesoddtunet. Rehabiliteringen er helt nødven
dig, men vil ikke gi oss en eneste ny sykehjemsplass. 
Sykehjemmet er allerede fullt, og vi har en raskt vok
sende eldre befolkning. Det ligger i dag pasienter på 
Fjellstrand omsorgsboliger med så tunge diagnoser at 
sykehjemsplass er mer passende. De nye demensplas
sene på Skoklefall kan avlaste sykehjemmet på kort 
sikt, men det er bare et tidsspørsmål før kommunen 
igjen må leie plasser. Vi foreslår derfor å bygge nytt 
sykehjem på Fagerstrand med ca 50 plasser. 

Politikernes oppgave å skaffe finansiering
Før man går i gang med nødvendige utvidelser på Tan
genåsen ungdomsskole, må disse utfordringene løses. 
Det vil overskride kommunedirektørens anbefalling 
om ramme på 750 millioner, men vil allikevel være ri
meligere enn mange midlertidige løsninger. 

Kommunestyrets oppgave er å sikre kvalitetsmessig 
gode velferdstilbud. God kvalitet og tilstrekkelig kapa
sitet må sikres. Så er det kommunestyrets oppgave å 
skaffe nødvendig finansiering. 

Kommunene er en bærer av velferdsordningene 
våre. At kommunene får større oppgaver og mindre av 
samfunnets ressurser for å løse disse truer velferden. 
Rødts hovedkrav er at en større del av skattepengene 
innbyggerne på Nesodden betaler går til kommunen.  

Bygg Nesodden for framtida 

Dette vil Rødt:
 • Det bygges ny flerbrukshall på Tangen.
 • Nesoddtangen skole rehabiliteres med 30 til 60 

års perspektiv.
 • Myklerud rehabiliteres med 30 til 60 års per-

spektiv, eller det bygges ny skole nå.
 • Alværn rehabiliteres med 30 til 60 års perspek-

tiv.
 • Tangenåsen får nye klasserom. 
 • Skolene planlegges for nødvendig framtidig 

kapasitet. 
 • I tillegg til rehabilitering av A-blokka, må det 

bygges nytt sykehjem på Fagerstrand. Dette 
koster betydelig mer enn 750 millioner, men er 
antakelig langsiktig billigere enn midler tidige 
løsninger. 

 • Vi er gjerne med på å få til svømmehall og stu-
derer gjerne «Flå-modellen» nærmere, men 
ikke på bekostning av midlertidige løsninger 
på Myklerud og Alværn mm.

I Rødts forslag til statsbudsjett var Nesodden tildelt 28 
millioner mer av skattepengene. Det ville dekket ren
ter på tiltakene vi foreslår her. Om Rødt ikke skulle få 
flertall for slike endringer på Stortinget etter valget, vil 
vi midlertidig måtte foreslå eiendomsskatt på boliger, 
forutsatt en sosial profil på skattebelastningen. Dette er 
ikke en skatt vi ønsker, men en dårlig kommuneøkono
mi kan gi dårlige velferdsløsninger for alle.

Svømmebasseng
Nesodden trenger et skikkelig svømmebasseng på 
minst 25 meter. Rødt vil gjerne få utredet Flåmodellen 
med kombinert skole, idrettshall og svømmebasseng. 
Andre mulige finansieringsmåter vil vi også gjerne 
utrede. Vi vil ikke ta pengene fra Myklerud og Alvern 
m.m. De partiene som vil begrense investeringene til 
foreslåtte 750 millioner, men skryter på seg svømme
basseng, kaster blår i øynene på innbyggerne.

Olga Papalexiou og Geir Christensen

Myklerud skole. Skal midlertidige løsninger fortsette i 10 år til?
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FN vil verne og restaurere økosystemer, Nesodden 
kommune vil rasere Bergerskogen. 

Spørsmålet om det bør bygges i Bergerskogen har gjen
nom mange år vært oppe til debatt. Da vedtaket om 
byggeprosjektet ved Bergerås ble opphevet av fylkes
mannen, var det lokalbefolkningen og foreningers 
innsats som førte til at vi fikk en naturkartlegging som 
omgjorde denne delen av skogen til et LNF område. 
Mens prosessen pågikk kom det inn en ny søknad om 
bygging, denne gangen i området Skjønhaug, i den øs
tre delen av Bergerskogen. 

Igjen sto lokalbefolkningen og foreninger opp. Det 
ble blant annet arrangert folkemøte, og under høringen 
om utbyggingsplanen på Skjønhaug møtte drøyt hun
dre Nesoddinger opp på Tangenten. 

Partiene Venstre og Rødt har hele tiden vært imot 
utbygging av Bergerskogen, og etter innspill under hø
ringen, ble også flere partier usikre på om byggeplane
ne var en god idé. Det ble derfor bestemt at det skulle 
bestilles en ny rapport som kartlegger naturverdiene i 
skogsområdet.

Rapporten fra NINA
I januar i år var denne rapporten ferdig, utarbeidet 
av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Op
pdraget var bestilt av utbygger, og etter gjennomle
sning kommer det fram at den inneholder flere feil og 
mangler. NINA er en seriøs aktør når det gjelder slike 

Grønn investering i Bergerskogen?
kartlegginger, men problemet oppstår når den som øn
sker å bygge er den som bestiller oppdraget og legger 
premissene for hva rapporten skal inneholde. NINA 
utfører jobben som er bestilt, med de fokusområder 
som utbygger har presisert i oppdraget.

De som kom først på banen og kommenterte rappor
ten var NOF (Nesodden Ornitologforening). De har gått 
grundig igjennom rapporten punkt for punkt og laget 
et dokument der de påpeker svakheter, feil og mangler. 
Dette er nå oversendt til kommuneadministrasjonen.

Verdens restaureringstiår
FN har bestemt at 2021–2030 skal være verdens restau 
reringstiår. Bevaring av intakt natur er det mest effek
tive tiltaket mot klimaendringer og sikrer samtidig arts
mangfold og naturgoder. Nedbygging av areal er den 
største trusselen mot biologisk mangfold i Norge. ManM
ge naturtyper utsettes for massivt nedbyggingspress og 
er direkte truet, blant annet en rekke skog typer.

En skog er en enhet selv om den på arealkartet deles 
opp i ulike eierdeler. Bergerskogen må sees på som ett 
økosystem, der livet går på tvers av teigene. Om bare 
noen tiår vil Bergerskogen oppnå status som gammel
skog hvis den får stå urørt. I Norge er kun cirka 2,4 
prosent skikkelig gammelskog; altså skog som er 160 år 
eller mer, og med få eller ubetydelige spor etter tidlige
re hogst. Denne skogstypen regnes som truet, og er en 
svært viktig miljøfaktor, spesielt for karbonbinding, det 
biologiske mangfoldet og som habitat for mange arter.

Det er ikke bare det naturmessige som taler mot det
te byggeprosjektet. Aksjonsgruppen mot utbygging 
i Bergerskogen er i gang med å lage et informasjons
skriv der de opplyser om alle faktorene som taler mot 
at et slikt prosjekt gjennomføres. 

Samlet utbygging i området
De konkrete planene for Skjønhaug er:
• 5 høyblokker (5,5 etasjer) med bl.a. 28 kommunale 

utleieboliger.
• 11 hus i rekke 
• 6 store eneboliger
• et stort garasjeanlegg

De 98 planlagte boligene på Skjønhaug kommer i til
legg til to andre reguleringsplaner som er under ar
beid. På andre siden av Hellvikveien, i det området som 
kalles Tre Eker, planlegges det opptil 33 boliger og i 
Evenstuveien planlegges det også en større utbygging. 
Til sammen betyr dette at Berger får flere hundre nye 
innbyggere på kort tid. 

Aksjonsgruppen poengterer at kommunen ikke har 
undersøkt godt nok eller realistisk nok, hvilken effekt 
den ne utbyggingen vil ha på miljøet på Berger i forhold til:
• manglende barnehageplasser og skoleplasser 
• økt trafikk
• effektene av å samle så mange leiligheter med bolig

sosial profil i blokker i et etablert eneboligområde. 
Planene strider dessuten mot det som er bestemt i 

kommuneplanens arealdel, nemlig at 20% av utbygging 
skal skje utenom Tangen og Fagerstrand.

Rødts standpunkt
Vi i Rødt har ved flere anledninger fått spørsmål om 
hvorfor vi er imot dette prosjektet som inneholder en 
sosial boligprofil. Svaret på dette er ganske enkelt at vi 
ikke ønsker å samle større grupper med økonomiske 
eller andre utfordringer innenfor små områder. Vi vil 
at måten vi lever sammen på skal gjenspeile hvordan 
samfunnet er. Det finnes utallige eksempler på at det 
kan ha negativ effekt å samle kommunale leiligheter 
innenfor et begrenset område.

 I dette tilfellet skal bygging skje på bekostning av 
naturen. Vi ønsker at kommunen skal vedta prinsippet 
om arealnøytralitet slik at all eventuell nybygging skal 
skje på steder der grunnen allerede er sterk påvirket av 
mennesker. For oss i Rødt er derfor svaret enkelt når 
det gjelder spørsmålet om bygging i Bergerskogen, vi 
tror at den grønne investeringen på sikt veier tyngre 
enn den økonomiske.

Marianne Bredesen

fakta: FN har bestemt at 2021–2030  
skal være verdens tiår for restaurering  
av økosystemer. Det ikke lenger nok å 
bevare naturen – vi må også restaurere 
den. Natur restaurering er alle tiltak for  
å reparere og forbedre natur- og øko -
systemer som er ødelagt eller forstyrret. 

Nesodden Rødts sin årlige minisommerleir går av stabelen 
24.–27. juni på Breivoll innerst i Bunnefjorden. (Med for-
behold om koronatiltak) Temaet er «veien til sosialisme», 
og vi vil se på hvilke krefter som kan bidra til å endre sam-
funnet fra profittstyring til styring basert på innbyggernes 
behov.

Programmet er ikke klart, men noen av innlederne er 
klare:

 • Rolf Ringdal, leder i Norsk lokomotivmannsforbund: 
Å bygge en maktsøkende fagbevegelse 

 • Kvinnelaget i Oslo forbereder innledning om den vok-
sende kvinnelige arbeiderklassen og dens betydning og 
premisser for samfunnsendring.

 • Mikael Lyngaas, (Rød Ungdom og Rødt): Om å styre 

bevegelser nedenfra eller hvordan unngå å bli styrt av 
borgerskapets dagsorden.

 • Oskar Dybedahl er forespurt om å innlede om starten 
på den russiske revolusjonen og dobbeltmaktsystemet 
i St. Peters burg.

Vi arbeider med innledninger om den voksende kvinne-
lige arbeiderklassen og dens betydning og premisser for 
samfunnsendring.

Arrangementet vil avvikles sammen med Akershus Rød 
Ungdom som vil ha eget program deler av tiden. 

Mer om programmet legges ut på Nesodden Rødts 
hjemmesider og Facebooksider etter hvert som det blir 
klart. Pris 1200 kroner for hele leiren, eller 400 kroner pr. 
dag. Påmelding til geirchris@gmail.com

Minisommerleir Breivoll 24.–27. juni
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De neste årene skal det ut arbeides store, overord-
nede planer for Nesodden. Kommuneplanen skal 
rulleres. Denne er delt i to: samfunnsdelen, som skal 
være ferdig vedtatt ved utgangen av året – og areal-
delen, som etter planen skal vedtas i slutten av 2022. 

Arealpolitikken har store konsekvenser for folks hver
dag. Skjevheter i fordelingen av eiendom og kvaliteten 
på boliger forsterker ulikheten i samfunnet. I takt med 
at de rikere blir rikere og de fattige fattigere, kan vi se 
hvordan boligene til dem med minst blir stadig mindre. 
På mange måter kan vi se en slags repetisjon av bolig
forholdene under industrialiseringen på 1800tallet: 
Godt voksne mennesker bor i kollektiv fordi de jobber i 
helsesektoren, og kvadratmeterne per person blir sta
dig færre, i økonomiens og miljøets navn.  

Spekulativ boligbygging
Mer alvorlig enn det direkte angrepet på komfort og 
kvalitet i boligsektoren, er den spekulative og ekspan
sive boligvekstens frikobling fra naturens og infra
strukturens tålegrenser. Det bygges langt mer enn det 
trengs, og med bevisst korte levetider på bygningene, 
ofte så lite som 60 år – om det får stå så lenge. 

I vår egen kommune er byggetrykket skyhøyt, tross 
lovnader fra administrasjonen og partiene om at bolig
veksten skal reduseres. Store prosjekter reiser seg for 
tiden på Spro og Bomansvik, uten at andre tas ut av pla
nene. De siste restene av ubebygd kystnatur på Nesodden 
er i ferd med å forsvinne. Det burde være selvinnlysende 
at en liten kommune med høy befolkningstetthet ikke kan 
fortsette å vokse inn i himmelen. 

Fortsette som nå
Kommuneadministrasjonen vil at rulleringen av kom
muneplanen først og fremst skal være en fortsettelse 
av planen for 2018–2042, som ble vedtatt i fjor. De me
ner at planen er god og ambisiøs, at den har gått mye 
lenger enn tidligere tiders planer i å begrense spredt 
boligbygging og sette bærekraft på agendaen. Derfor 
bør den få tid til å virke og  ikke kompliseres med nye 
bestemmelser og endringer.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse, at man
ge ikke ser på planen som fremtidsrettet og bærekraftig, 
men heller vag og unnvikende. Det er lite å feste seg ved 
og lite å slå i bordet med når nye prosjekter bryter med 
målene man skryter av. Spesielt arealdelen trenger kon
krete skalbestemmelser, istedenfor børbestemmelser. 

Ti tiltak
I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunesty
ret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjo
ner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, 
hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. I for
bindelse med rulleringen vil jeg derfor trekke frem ti 
tiltak som vi bør jobbe for å få inn i planer og bestem
melser fremover:

1)  Arealnøytralitet må vedtas og må gjelde for alle 
planer. Nesodden har ikke anledning til å gjennomføre 
kompensasjonstiltak som monner, og hovedgrepet må 
være å stadfeste i plan at all eventuell nybygging skal 
være på steder der grunnen allerede er sterk påvirket 
av mennesker. 

2) Å konservere evnen til å lagre karbon i jord og plan
ter er i all overskuelig fremtid et viktigere og bedre 
miljøtiltak enn å bygge passivhus på den aktuelle jor
da. Karbonutslippet fra nedbygging av areal må inn i 
klimaregnskapet.  

3) En plan for miljøet skal forstå biltrafikk  både som 
forurensning og en farlig hindring for barn, eldre og 
ville dyr. Personbiler og veier er blant de største kil
dene til støyforurensning, mikroplast fra land, klima
gasser, svevestøv, nedbygging av natur og lysforu
rensning. Listen med ulemper fortsetter nesten i det 
uendelige. Personbilbruken må drastisk ned gjennom 
et forbedret kollektivtilbud og gangbare lokalmiljøer. 

4) Lysforurensning er et betydelig større problem enn 
det som kommer frem i planene. Kommunen må revi
dere lysplanen sin for å bruke ny teknologi til å reduse
re bruken av lys der det ikke trengs, f.eks. utrafikkerte 

Ti tiltak for å redde  
naturen på Nesodden

veier og stier. Rådene i Bevar mørkets lysveileder må 
implementeres.

5) Det må opprettes en grøntplan som sikrer grønt
områder – spesielt i de pressede boligstrøkene. Den 
må sikre sammenheng mellom eksisterende grønto
mråder, sikre kantsoner og kartlegge hvilke barrierer 
som kan fjernes eller avbøtes.

6) Når kommunen skal restaurere natur i løpet av det 
neste tiåret (jmf. FNs tiår for naturrestaurering), må 
det prioriteres å sikre og styrke sammenhengen mel
lom pressede eksisterende grøntområder. Dette kan 
også skje passivt ved vern eller omregulering.

7) Selektiv hogst/plukkhogstnorm innføres for hele 
Nesodden. Områder som kartlegges med høy verdi 
skånes for inngrep.  

8) Det må settes krav til at minst 70% av materialvolu
met i nye byggeprosjekter må komme fra fornybare 
materialer med norsk opphav eller gjenbruk.  

9) Øvre og nedre størrelser på boliger må fastsettes. 
Det må etableres en nedre grense på minst 50 kvadrat
meter (BRA), og et øvre tak på 220 m2. Makshøyde på 
fire etasjer i de to sentrumsområdene. Blokkbebyggel
se skal unngås der det ikke allerede finnes.

10) Boligreserven sier noe om hvor mange boliger som 
er under planlegging og ferdig(?)regulert på Nesodden. 
For tiden er reserven på over 4000 boliger, som tilsvarer 
en befolkningsøkning på minst 10 000 mennesker. Bolig
reserven må tilgjengeliggjøres på nett og oppdateres 
jevnlig slik at det er lett for innbyggere å orientere seg.

Si fra hvis noe av dette engasjerer deg, og ta det opp 
med andre – spesielt med lokalpolitikere og kommuna
le planleggere. Om det er noe jeg har bitt meg merke i 
under min tid i plan og byggesaksutvalget, så er det det 
at organisert press fra innbyggerne virkelig fungerer. 

Christian Lycke

FOTO: DREAMSTIME.COM Christian Lycke
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Kommunen 
beskyldes for sosial 
dumping – ingen 
svarer!
Syv innleide spanske sykepleiere skrev til ledelsen 
ved sykehjemmet i mai 2020 og klaget over for stor 
arbeidsbelastning. Sykepleien, organ for Norsk Syke-
pleierforbund skriver: «Sykepleieren meldte om at de 
kunne ha tolv sårskift på ei vakt, og at de var alene 
med ansvaret for 122 pasienter.» 

På natt var de ofte alene og på kvelder og i helger 
er det vanlig med såkalt toppenvakt hvor de hadde 
ansvaret for mange avdelinger som ikke hadde syke-
pleier på vakt. Noen ganger alle avdelinger. 

Videre uttaler rådgiver Frank Ryghaug i Syke-
pleier forbundet i den aktuelle artikkelen: «at han 
ser på kommunens løsning med å bruke vikarbyrå 
og opprette en egen vakttype med høy arbeids-
belastning slik de har gjort med «toppen»-sykeplei-
ere på Nesodd tunet, som en kvikkfiks og noe som 
ligner mistenkelig på sosial dumping».

På møte i Helse- og omsorgsutvalget tok Rødt sin re-
presentant, Astrid Bodin opp om dette var behandlet 
som varsling og hva som var oppfølgingen. Hun ble 
nokså bryskt avvist av utvalgsleder om at Helse- og 
omsorgsutvalget er ikke riktig sted for enkeltsaker. 
Er et brev fra 7 sykepleiere om underbemanning og 
urimelige arbeidsbelastninger en «enkeltsak»? Er 
ikke forsvarlig bemanning en sak for Helse- og om-
sorgsutvalget? Er ikke en påstand om sosial dumping 
så alvorlig at kommunen må undersøke og ta stilling 
til påstanden og har dette blitt behandlet som en 
varsling? Noen i kommunen bør  svare.

Odd Edvardsen

Når dette skrives, foregår det en rettssak hvor en tidli
gere ansatt ved Nesoddtunet har reist sak mot kommu
nen for ulovlig oppsigelse. Dette er foreløpig den siste 
av mange «hendelser» knytta til arbeidsforholdene her.

Folk flest ble alvor kjent uroen på Nesoddtunet gjen
nom et oppslag i Amta juli 2019 om at «Ansatte raser 
mot arbeidsforholdene ved Nesoddtunet».

Etterdønningene etter dette førte til at det blei gjen
nomført en arbeidsmiljøundersøkelse, og at revisjonen 
gjennomførte en undersøkelse hvor den anbefalte Nes
odden kommune å vurdere følgende:

• Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et 
avvik. 

• Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding 
av avvik.

• Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndte
ring av meldte avvik.

• Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske 
hjelpemidler. 

• Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell 
med rett kompetanse. 

• Jobbe for å øke stillingsstørrelser der dette er mulig.

I tillegg uttalte kontrollutvalget ved behandlingen av 
rapporten bl.a.:

«at arbeidet med og behandlingen av rapporten har 
reist en rekke nye spørsmål knyttet til varsling og prak
tisering av varslingsinstituttet i Nesodden kommune. 
Kontrollutvalget vil følge opp dette».

I tillegg hadde Øystein Tellef Hansen en protokoll
merknad som ytterligere belyste svakheter ved rappor
ten.

Ved behandling av rapporten i september 2020 slut
tet kommunestyret seg til rapportens anbefalinger. Et 
forsalg fra Rødt om at «Kommunestyret tar rapporten 

I 2017 sendte et verneombud ved Nesoddtunet et var
sel til Nesodden kommunes varslingsutvalg om bl.a:
• Utskjelling av sykepleiere på feilaktig grunnlag
• Trusler mot verneombud for utført arbeid 
• Overvåking av ansatte gjennom CosDoc systemet. 

(datasystem for journaler)
• Referater som ikke forelegges ansatte og som gir 

dypt misvisende informasjon om samme ansatte. 
• Bruk av skriftlige advarsler for å hindre kritikk
 
Varslingsutvalget innkalte aldri varsleren for å legge 
fram sin sak. Derimot fikk ledelsen ved Nesoddtunet 
komme og forklare seg for utvalget. 

Deretter sendte Varslingsutvalget brev til verne
ombudet som hadde reist saken og gjorde klart at dette 
ikke dreide seg om en varslingssak, men en personalsak 
Nesoddtunet fikk ordne opp i som det. Dermed mistet 
varsleren de rettighetene og det vernet en varsler ifølge 
kommunens varslingsreglement har krav på. 

Når varsleren får et brev der det står at utvalget «ser 
ikke dette som en varsling» men at «Varslingsutvalget 
ser dette som en personalsak som skal løses i linjen …», 
spør hun hvordan dette kan henge sammen, men får 
ikke noe svar. 

I stedet blir hun innkalt til et møte om mulig tjene
steforsømmelse og mulig oppsigelse. 

Ikke nok med det:

til ny behandling når kontrollutvalget har svart ut «nye 
spørsmål knyttet til varsling og praktisering av vars
lingsinstituttet» samt protokollmerknaden til Øystein 
Tellef Hansen, fikk kun Rødt og Frp sine stemmer. 

På slutten av 2020 kom Sykepleien med et tema
nummer om ytringsfrihet hvor forholdene ved Nesodd
tunet/kommunen blei svært kritisk omtalt. Her blei det 
bl.a. satt søkelys på:
• Trakassering og gjengjeldelse av varslere
• At kommunens bruk av vikarbyråer kan likne mis

tenkelig på sosial dumping
Disse forholdene belyser vi i de to andre artiklene på 
denne siden.

Odd Edvardsen

Tre år etter får varsleren gjennom et innsynskrav hos 
Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) kopi av et 
brev Nesodden kommunes varslingsutvalg i 2017 hadde 
sendt til kommunedirektøren og virksomhets lederen.

I brevet hevder Varslingsutvalget at varslerens rolle 
som verneombud var misbrukt, og Varslingsutvalget – 
av alle – anbefaler at ansettelsesforholdet til vedkom
mende må vurderes på ny!

Starten
Starten på saken var et møte med sykepleierne på en av
deling. Her fikk sykepleierne sterk kritikk for å ha forår
saket en øyeskade på en pasient og det blei opplyst at de 
ville bli innkalt hver enkelt for å forklare seg. Etter dette 
ba sykepleierne verneombudet om å følge opp saken. 

Verneombudet kontaktet kirurg på Ullevål syke
hus og fikk bekreftet at en slik skade ikke kunne settes 
i samheng med behandling på Nesoddtunet. Dette ble 
meldt sykepleiere og ledere.

Uten forklaring
Hva som var personalsaken, hvilke paragrafer i ar
beidsmiljøloven som var brutt og hva som skulle være 
grunnlag for oppsigelse ble det ikke gitt noe informa
sjon om. Du har rett til å få svare på påstander som blir 
framsatt mot deg (kontradiksjon), men kan selvfølge
lig ikke det når du ikke får vite hva som er sagt. 

Roet seg etter at hun trakk seg som verneombud 
Etter at verneombudet trakk seg fra vervet roet situ
asjonen seg noe, men da hun tre år senere på nytt ble 
valgt til verneombud, fikk hun ledelsens vrede mot seg 
igjen. Sist sommer fikk hun oppsigelse. Saken om gjen
gjeldelse mot varsleren går nå for Follo Tingrett. 

Voldsomme motangrep
I denne saka har kritikk av lederes måte å drive perso
nalpolitikk på, blitt møtt med voldsomme reaksjoner. 
Lederes utsagn blir lagt til grunn, uten at den det gjel
der har fått mulighet til å forsvare seg.

Varslingssystemet er ment som en mulighet til å 
sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, med forutsig
barhet og ryddige forhold. 

Nesodden kommune ved varslingsutvalget har full
stendig misforstått hva som er et slikt utvalg sin oppga
ve. Før det blir ryddet opp i dette bør folk som vurdere 
å varsle om kritikkverdige forhold hos ledelsen, tenke 
seg om to ganger. 

De grunnleggende kravene er:

•  Varslingsutvalg  skal  kun  behandle  varslingen. 
Punktum.

•  Påstander  utvalget  eller  ledere  framsetter  skal 
dokumenteres og forankres i lover og regler.

Odd Edvardsen

Nesoddtunet: En historie 
om dårlig arbeidsmiljø og 
trakasserte varslere

I Nesodden kommune kan det 
være farlig å være varsler

Ytringsfrihet er for alle …

Men 1 av 4 sykepleiere oppgir å ha fått negative reaksjoner  
fra leder når de har ytret seg om forhold på arbeidsplassen.
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Ildsjelprisen 2021 
 

Ildsjelprisen 2021 deles ut for 9. 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 
end ringene i samfunnet skapes nedenfra av ildsjeler, 
folkebevegelser og folk som følger sine brennende 
hjerter og setter sitt engasjement ut i handling. Dette 
er folk som gjør en helt avgjørende innsats for å ta 
vare på mennesker og miljø og utvikle samfunnet.

Vi ønsker innspill om enkeltpersoner eller grupper 
som aktuelle kandidater til årets ildsjel innen 25. april. 
Kontakt May-Liss, helst på epost: fjell tante@gmail.
com (Tlf 980 85 999)

Se de nominerte 2020 her: http://roedt.blogspot.
com/2020/04/ildsjelprisen-  2020_29.html

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

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

Aktivitets-
deprivasjon
I mars 2020 ble Norge stengt ned. Siden den gang 
har det vært restriksjoner på å samle mennesker 
fysisk på forskjellige arenaer.

Vi puster, derfor finnes vi. Vi puster ut, og gir til livet, 
vi puster inn, og tar til oss fra livet.

Nå er vi redde. Vi er omgitt av en usynlig fiende som 
kan gå til krig inne i kroppene våre og føre til at vi dør 
eller blir svekket for livet. Følger vi ikke smitteverns 
regler, kan vi påføre andre sykdom.

Psykologene sier at det er sunt å være litt forsiktig. Vi 
trenger å beskytte oss selv og andre ved å ta hensyn. 
Politikere og helse ledere sier at vi alle må delta i dug
naden. Vi har tillit til myndighetene, og skjønner det.

Det har kommet gode ting ut av å bli tvunget til å stres
se ned. Jobbreiser spiser av familiens tid, men hjem
mekontor er kortreist og miljøvennlig. 

Pappaer og mammaer har fått roligere morgener 
med barna sine, og utforsket friluftslivets gleder i eget 
nærområde.

Kjernefamilien har befestet sin stilling som sam
funnets byggende element. For dem som har det godt 
i kjernefamilien.

Middelklassen på sine hjemmekontor har blitt flinke 
og effektive med zoom og teams og digitale hjelpemidler.

Men jeg kjenner en stigende uro for at under pan
demien vokser forskjellene mellom folk, mellom rik og 
fattig, mellom dem som innenfor og dem som er utenfor.

Jeg jobber med psykisk helse i kommunehelsetje
nesten. Vi skal tilby befolkningen likeverdige tjenes
ter. Det har vi ikke kunnet etterleve det siste året.

Mesteparten av tiden min har tidligere vært brukt 
på å tilrettelegge for møter mellom mennesker. Det kan 
være alt fra at folk kan komme til avtalte samtaler på 
kontoret, via telefon eller video til å dra på kafe, gå i 
skogen, stikke innom aktivitetshuset eller delta i kurs 
og gruppevirksomhet.

Aktivitetsdeprivasjon er en tilstand av langvarig ute
stengelse fra deltagelse i nødvendige eller meningsful
le aktiviteter. For dem som lider av tilstanden, mangler 
hverdagslivet en naturlig balanse mellom aktivitet og 
fritid, og kan være preget av ensomhet og isolasjon.

Dette handler ikke bare om egenskaper hos enkelt 
mennesker, hvor godt hver enkelt takler pandemien el
ler ikke. 

Jeg er bekymret for at grupper som er sosialt eks
kludert fra før av, vil oppleve mer av det framover.

Dette er en sak for politikere, for brukerorganisa
sjoner, for tillitsvalgte, og det er stortingsvalg til høsten.

Er det rom for å være kritiske for tiden?
Vil avstanden mellom folket og samfunnets elite øke?
Går nedleggelser av tilbud og stillinger («Vi klarte 

oss jo uten under pandemien») under radaren til de 
folkevalgte?

Vil de som har tillitsverv i organisasjoner og poli
tikk leve sitt liv og ta sine avgjørelser mer isolert fra 
dem de representerer?

Rønnaug Stensrud

Kompensasjons-
ordningene for 
koronatiltak  
treffer ikke
I et leserbrev (Amta 7.april) spør ordfører Hoff- 
Elmari de næringsdrivende om kompensasjons-
ordningene treffer. De næringsdrivende kan sikkert 
svare for seg sjøl, men vi synes på sparket det er viktig 
å påpeke en helt urimelig skjevfordeling av støtten:

Næringsdrivende får ikke fritak for husleie knyt-
tet til de lokalene de har fått forbud mot å benyt-
te. Kommunen tar full husleie for lokalene de står 
som utleier av, og de mange næringsdrivende på 
Tangen senter har så vidt vi vet betalt full husleie 
til Norgesgruppen som eier. Dette til tross for at 
«Norgesgruppen melder om rekord omsetning i 
2020. Det gir nesten en milliard i utbytte til eierne 
og millionbonus til toppsjefen.» (https://www.nrk.
no/trondelag/norgesgruppen-med- milliardutbytte-og-
store-bonuser-i-koronaaret- 2020-  1.15432999)

Mens støtten Nesodden kommune har delt ut til 
lokale næringsdrivende i stor grad forsvinner som 
husleie til Norgesgruppen som tar ut kjempeprofitt.

For å rette opp denne urimeligheten fremmet 
Rødt i kommunestyret et forslag om at kommunen 
skulle lage en fritaks-/reduksjonsordning for sine lei-
ere og i tillegg be om at andre utleiere i kommunen 
gjorde det samme. Dette forslaget fikk bare Rødt 
sine stemmer. Noe liknende skjedde på Stortinget 
hvor et forslag om at støtte skal være uforenelig med 
å ta ut utbytte, ble nedstemt. 

Ny leder i Akershus 
Rød Ungdom
Leder av Nesodden Rød Ungdom Syver Kleve 
Kolstad er nylig valgt som leder for Akershus Rød 
Ungdom. Syver har vært leder for Nesoddens lokale 
RU-lag i to år og er nå klar for å lede an samarbeidet 
mellom Rød Ungdom-lagene i Akershus. Vi ønsker 
ham lykke til! 

8.mars i år deltok Nesodden Rød Ungdom med appell på 
markeringen ved Tangenten. Tidligere på dagen hadde vi 
en banneraksjon ved broa over Grøndalsvei.

Banneraksjonen blei forberedt 5.mars da unge femi-
nister samlet seg for å male et banner til Rød Ungdoms 
planlagte kvinnedag-aksjon. På banneret valgte vi å skrive 
«knus patriarkatet». Med «patriarkatet mener vi «manns-
samfunnet» som undertrykker kvinner, transpersoner, 
ikke-binære og mange andre grupper på bakgrunn av deres 
kjønn og identitet.

8.mars klokken 06:00 blei banneret hengt opp på bro-
en ved Grøndalsvei. Både aktivister ifra Rød Ungdom og 
aktivister utenfor partiet ble med på aksjonen. Banneret 
hang hele dagen og ble trolig sett av mange som kjørte forbi.

Senere på dagen deltok vi på 8.mars markeringen ved 
Tangenten. Agnes Lien Rytter (Feministisk ansvarlig i Nes-
odden Rød Ungdom) holdt appell hvor hovedbudskapet 
var om enhet i kvinnekampen og behovet for å videreføre 
kvinnekampen: 

«Den feministiske kampen blir borte i splittelsen mel-
lom feminister. Splittelse oppstår ofte rundt temaer som 
kjønnsidentitet, klassifikasjonen av nedsettende ytrin-
ger, hvor mange flyktninger Norge skal hjelpe osv. Disse 
uenighetene svekker kvinnebevegelsen og får oss til å tro 
at vi ikke kjemper samme kamp. Cis-kvinner, transkvinner, 
minoritetspersoner, skeive og alle verdens undertrykte 
må stå sammen i kampen, ikke kjempe imot hverandre. 
Kvinnekampen er ikke over, fordi det er urettferdighet 
overalt. krig og flukt er temaer som  norske (spesielt hvite) 
feminister ofte glemmer eller ikke tar stilling til, det er en 
del av kvinnekampen: alle skal med.»

Alt i alt var dette en god kampdag, og vi er klare for å 
fortsette kampen fremover! 

Rød ungdom

Knus patriarkatet! Rød Ungdom 
markerte kvinnedagen
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Forutsatt at arrangements- 
forbudet oppheves:

Utearrangement ved Tangenten 15:00 

Nettsending samme tid dersom 
arangement ikke blir tillatt

dagens paroler:
• Lytt til foreldrene – skolebygg for framtiden
• Sovebyutvikling er miljøfindtlig – planlegg  

for redusert pendlingsbehov
• FNs 10år for naturrestaurering  

– ta vare på naturverdiene
• Boliger for alle – bygg ikkekommersielt

Appeller tilknyttet parolene

taler: Marie Sneve Martiniussen

Utdeling av ildsjelprisen
Underholdning ved Knut Lowzow,  

Tuva Hennum med flere

Velkommen
arrangør: Rødt

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

RØDT NESODDEN 
TRENGER DEG

nesodden.roedt.no

Marianne Bredesen, 39 år, Berger, billedkunstner og 
lærer på Prosjektskolen Kunstskole. Medlem av Kul-
tur-, miljø- og teknikkutvalget.
– Da vi for noen år siden så en mørkeblå og tidvis brun
aktig politikk få stadig større oppslutning i Europa, 
bestemte jeg meg for å melde med inn i partiet Rødt. 
Jeg så på det som et samfunnsansvar og hadde lyst til 
å være med på å snu denne trenden. Jeg ønsker å leve i 
en verden der rettferdighet, likeverd og likestilling er 
en selvfølge. For å komme dit mener jeg det viktig at 
folk engasjerer seg og står sammen i kampen mot de 
store forskjellene. 

– Mine kampsaker ligger innenfor kunst og miljø. 
Jeg ønsker en rettferdig miljøpolitikk som ikke fører 
til enda større klasseskiller. Jeg er også opptatt av at vi 
skal ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet, 
for å sikre habitat for ulike arter og naturressursene for 
fremtidige generasjoner.

– Jeg mener at et rikt kunst og kulturliv er viktig. 
De statlige ordningene for tilskudd til dette feltet har 
blitt kjempet fram fra 70tallet og fram til idag. Dette er 
viktig for å opprettholde at kunsten skal kunne være fri 
og ytringsrommet stort. På denne måten kan kunsten 
bidra i samfunnsdebatten og være med på å engasjere 
og glede folk innenfor alle samfunnslag. 

– Jeg ønsker at Nesodden skal være en kommune 
som tar naturen på alvor. Dette kan gjøres gjennom vern 

Stortingskandidatene våre

For Rødt er kampen mot forskjells-Norge den aller 
viktigste, og Akershus er et forskjells-Norge i minia tyr. 

Vi har noen av landets rikeste nabolag, men også kom
muner hvor over 16 % av barna vokser opp i fattig dom. 
Flere av landets mektigste mennesker og største selska
per holder til her, men det gjør ikke veien til makta kor
tere for hjelpepleieren som bor i samme region. Og selv 
om mange andre steder i landet tenker på Akershus 
som «sentrale strøk», er også vi rammet av sentrali
seringa som gjør avstanden til velferdstjenester stadig 
større samtidig som arbeidsplasser og myndighet for
svinner fra lokalsamfunnene. 

Derfor går Rødt i Akershus til valg for å skape et 
reelt politisk vendepunkt, bort fra forskjellspolitikken 
som gjør at de rike og mektige får alt de peker på, og 
over til en politikk for fellesskapet og framtida.

Rødt i Akershus har valgt side. 

• Vi kjemper for arbeidsfolk både med og uten arbeid, 
for retten til ei inntekt å leve av uansett hvordan hel
sa er og et økonomisk sikkerhetsnett som fungerer 
også for kunstnere, kulturarbeidere og andre uten 
faste stillinger. 

• Vi sier nei til nedbygging av natur og matjord, og ja til 
en rettferdig miljøpolitikk som fungerer i både by og 
bygd. Akershus har ikke plass til flere store motorveier 
eller boligprosjekter som raserer strandkanten, åkere 
eller verdifull natur. Og vi trenger bedre og billigere 
kollektivtrafikk, som ikke bare tar deg inn til Oslo, 
men også på kryss og tvers og inn til lokale sentra. 

• Vi setter retten til et sted å bo over utbyggere og 
eien domsutvikleres rett til profitt, og vil ha en sosial 
boligpolitikk med utbygging av en ikkekommersiell 
boligsektor for både eie og leieboliger som gir gode og 
rimelige boliger til folk flest framfor palasser for eliten. 

Vi inviterer alle gode krefter med på laget, fordi fle
re stortingsrepresentanter fra Rødt ikke alene kan 
forandre verden. Det trengs en folkebevegelse mot 
forskjellsNorge der små og store organisasjoner, ak
sjoner og lokale initiativer samles for å utfordre den 
makta som har fått styre alt for lenge.

Marie Sneve Martiniussen

Rødts førstekandidat i Akershus  
Marie Sneve Martinussen: 

Fylket er et forskjells-
Norge i miniatyr

Efthimios Karantonis, 48 År, Alvern
Miljøarbeider på Alværn skole. Kommunestyremed
lem og varamedlem i kultur, miljø og teknikkutvalget.

– Hjertesaken er internasjonal politikk. Engasje
mentet kommer fra urettferdighet i verden.

– Min drøm for Nesodden er en mangfoldig kom
mune med respekt for miljøet.

eller regulering av truede naturområder for å sikre leve
områder både til lands og til vanns. Jeg ønsker også at 
kommunen skal leve opp til sitt rykte som «kunstner
kommune», og at vi skal få på plass flere ordninger og 
satsningsområder innenfor kulturfeltet. Kommunen 
må aktivt bidra til at vi får et yrende kulturliv her på 
halvøya.
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