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Når kommunale utredninger 
blir usann reklame

«Den pollinerende 
allmenningen»?

I kommunens planer for Tangen sentrum 
dukker begrepet «den pollinerende allmen-
ning» opp. Et forslag om nokså massiv utbyg-
ging av sentrumsområdet blir framlagt som 
noe som styrker Nesodden sitt grønne preg. 

I kommunestyret tok Eystein Ruud (Schra-
der Gartneri) et knusende oppgjør med be-
grepsbruken:

«En allmenning som pollinerer …? Jeg har 
hørt om bier og andre innsekter som polline-
rer blomster. Jeg har aldri hørt om en allmen-
ning som pollinerer … Honningbien polline-
rer, den er bare én av 208 norske bier, og er 
med sin økende utbredelse en trussel mot de 
resterende 207 artene bier. Av de 207 villbie-
artene er 35 humler, og 172 er solitære bier. De 
172 solitære villbiene lever alene og har svært 
spesifikke krav til hva de pollinerer og hvor de 
bor. Noen trenger døde trær, andre sandjord, 
leire, en art bosetter seg i sneglehus o.s.v.

Når vi ønsker en gate midt i sentrum, hvor 
brorparten av arealet er betong, granitt og 
asfalt, så er ikke det bra for pollinerende inn-
sekter. Noen busker, trær og blomsterbed i en 
steinørken er ikke en løsning som bedrer for-
holdene for spesifikke rødlistede bie-arter.»

Vi skulle tro at begrepet forsvant etter en 
slik slakt. Men nei – begrepet brukes fortsatt 
til å grønnmale et planprogram som erstatter 
grøntområder med asfalt og betong. 

Khaleda Froagh kom til Norge 
våren 2022 sammen med datteren 
Nir vana, og ble her gjenforent med 
ektemannen Waheen Warasta, 
Nes od dens før ste fribyforfatter.

Froagh ble født i Kabul i 1972, 
og er poet, forfatter og tidligere 
professor ved det litterære fakultet 
ved universitetet i Kabul.

Hun har gitt ut i alt 16 bøker; 
dikt, romaner og litteraturfors
kning. Diktene hennes er publisert 
i flere Afghan ske publikasjoner 
både i og utenfor Afghanistan, og 
de er over satt til eng elsk, fransk, 
arabisk, spansk, tysk og norsk. 

Froagh er medlem av det 
Afghan ske PENsenteret og har 
del  tatt på litteraturfestivaler i Iran, 
Tajikistan, India, Nederland, Frank
rike, Spania og Tyskland.Hun har 
videre produsert og presentert det 
ukentlige TVprogrammet Kaakhe 
Buland for TOLO TV, vært sjef for 
de litterære program me ne i Radio 
Afghanistan og redaktør for Sadaf 
(et magasin for Afghanske kvinner.)

Khaleda Froagh

DAUGHTER OF WAR

Fire was blazing from the throat of war  when I turned into life

The first one to free its glances towards my eyes was war 

I grew up in a house built by the hands of war

I blossomed in a street whose trees bore the fruits of war 

And breaking was growing from the branches 

I was taught at a school where all my classmates were named ‘War’ 

Our teacher always shouted war 

And wrote war on the whiteboard, with blackness 

We were taught war

I put on a grey headscarf of war whose flowers were bullets 

I wore the scarlet dress of war with a bullet-made sash

I had a bracelet of bullets 

At war, I fell in love with peace 

I danced my dreams, strummed the guitar of my body and danced

I wrote love poems with the words of war

One day my soul got wounded

My soul was wounded over and over again

I was sitting in the bus of today

Travelling to the city of tomorrow

when I turned into an explosion

I sold the newspaper of the sun in the sleeping streets 

when twilight conquered me 

And the news of me falling into pieces diffused everywhere

I played the drama of war in the theatre of time 

when I caught fire  

A night had not yet passed, when I again turned into life 

In the very house that was built by the hands of war 

And fire was blazing from the throat of war

Nesodden kommune har hatt to varslersaker oppe 
for retten, og i vår falt dom i den andre varslerrettsa-
ken. 

I den første saken tapte kommunen og ble dømt 
til å betale store erstatninger. Men dommen har så 
langt ikke endret kommunens rutiner for hvordan 
man behandler varslingssaker. 

Til den andre saken forberedte kommunen seg 
godt. De hyret en av Norges dyreste advokater, Jan 
Fougner, og fotfulgte den ansatte i lang tid. Dommen 
tok nærmest ensidig utgangspunkt i hva fem ledere 
sa, og i deres notater. Opplysningene og beskrivelse-
ne varslerens vitner framførte i retten, blei ikke vekt-
lagt i dommen.

Kommunen fikk medhold og vant saken. Dom-
men er tragisk for sykepleieren, men på sikt også for 
Nesodden kommune. 

Utrygghet
Den ansattes hovedtillitsvalgte, sykepleier  Carina 
David, støttet sin kollega i retten, og uttalte at 
«dersom de påstandene kommunen framsetter blir 

godtatt, betyr det at en hvilken som helst sykepleier 
kan sies opp når som helst.» David valgte selv å slut-
te på Nesoddtunet fordi hun følte seg utrygg etter 
ledelsens forfølgelse av kollegaen. Hun stortrives 
nå i ny jobb på Sunnås og uttrykker at det er godt å 
være omgitt av kompetanse og ikke måtte sloss for å 
kunne fullføre en jobb skikkelig. 

Fellesorganisasjonen, som representerer verne-
pleiere, barneverns pedagoger og sosionomer, opp-
lever lignende vansker. All offentlig opptreden og 
andre aktiviteter som kan overlates til Fylkesorga-
nisasjonen, blir oversendt dit «for å beskytte tillits-
valgte og medlemmer mot gjengjeldelse fra ledelsen» 
melder de.

Fellesorganisasjon og Sykepleierforbundet orga-
niserer fagfolk som må gjøre selvstendige vurderin-
ger og sørge for god forsvarlighet i behandlingen. At 
en hovedtillitsvalgt sier opp og at tillitsforholdene 
mellom kommunens ledere og disse fagforeningene 
er så lav, burde få alarmklokkene til å ringe. 

Hvordan kan kommunen få skaffet høyt etter-
spurt kompetanse med en slik mistillit?

Nesodden kommune 
vant varslersak i retten
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De aller fleste kommuner i Norge har en møteplass 
hvor innbyggerne kan komme i fysisk kontakt med re-
presentanter for kommune for å få hjelp. Noen ganger 
kalles dette for servicetorg eller innbyggertorg. Kjært 
barn har mange navn, men kjernen i denne servicen er 
at man kan møte «levende» mennesker fra kommunen. 
Dette er en viktig tjeneste for innbyggere som ellers 
ikke har nådd fram til riktig person på telefon, ikke 
har forstått informasjonen fra kommunen, har sam-
mensatte problemer/ønsker osv. – kort sagt en smidig 
tilgang til hjelp og tjenester fra kommunen som dek-
ker et hull når det gjelder kommunens tilgjengelighet. 

Et slikt møtepunkt har ikke Nesodden kommune 
i dag. Alle våre nabokommuner har. Asker kommu-
ne har hele 8 slike møtepunkter, kalt innbyggertorg 
(Asker, Sætre, Borgen, Tofte, Slemmestad, Heggedal, 
Holmen, Spikkestad). Riktignok har Asker kommune 
nå nærmere 100 000 innbyggere, men det skulle ikke 
være noe i veien for at vår kommune fikk et service-
torg både på Tangenten og på Fagerstrand.

Ønske om et slikt møtepunkt kom også fram da 
Nesodden kommune i september hadde invitert Nes-
oddens frivillige organisasjoner til kafédialog. Her 
kom det fram et sterkt ønske om å få tilbake en resep-
sjon med et levende menneske. Å få tilbake et leven-
de menneske i inngangspartiet på kommunehuset 
vil være et viktig skritt på veien mot det hjertevarme 
samfunnet som kommunen jobber for å få til.

Hva bør et servicetorg være?
Så kan man sjølsagt diskutere hvilke tjenester et slik 
servicetorg skal ha. Den viktigste funksjonen må 
være at det kan gi innbyggerne veiledning og hjelp på 
alle kommunens ansvarsområder – også sosial delen 
til NAV. Dette betyr at servicetorget må ha mulighe-
ten for raskt å kunne komme i kontakt med de ulike 
saksområdene for å kunne gi brukerne nødvendige 

avklaringer (selv om de selvsagt ikke skal overta 
saksbehandlingen).

Ande tjenester kan også legges til et slikt service-
torg. I Asker kommune har man følgende utvidede 
ramme for innbyggertorget:
• Åpne møteplasser og kulturarenaer for alle, på 

tvers av generasjoner og kulturer.

• Et sted for samarbeid mellom innbyggere, lag, 
foreninger, næringsliv og kommune. 

• Et sted du får tjenester nær der du bor – som in-
formasjon og veiledning om kommunale tjenester, 
bibliotektjenester og kulturaktiviteter.

• En arena for nærdemokratiordninger.

Servicetorget på Tangenten er nedlagt

Det hjelper ikke om en kommune 
har gode interne tjenester og rask 
saksbehandling, dersom disse tje-
nestene er vanskelig tilgjengelig 
for innbyggerne. At kommunen er 
tilgjengelig, er derfor forutset nin-
gen og grunnmuren for all kom-
munal service.

En rapport fra Helsetilsynet gir 
Nav kraftig kritikk for manglende 
tilgjengelighet og anbefaler at det 
iverksettes tiltak som sikrer at de 
sosiale tjenestene i NAV-konto-
ret blir mer tilgjengelige for bru-
kerne. Tilsynet anbefaler bl.a. at 
«åpningstidene tilpasses brukere 
som ikke har mulighet til å benyt-
te telefon eller digitale løsninger.» 
Denne kritikken traff NAV Nes-
odden som hadde stengt alle uke-
dager, men har nå ført til at NAV er 
mer tilgjengelig. Men kritikken er 
like aktuell for Nesodden kommu-
ne, både når det gjelder åpnings-
tider, telefontider og tilgjengelig-
het. Nes  odden kommer dårligst ut 
av kom munene i Follo:

Telefontider
Nesodden kommune kl. 10.00 – 14.00 
Frogn kommune  kl. 08.00  15.00
Ås kommune  kl. 09.00 – 15.30
Nordre Follo kommune kl. 08.30 11.00 og 12.0015.15

NAV åpningstider
Nesodden  Mandag til fredag: 090015.00 Stengt dør. 
   Bruk ringeklokke eller vakttelefon
Frogn   Mandag til fredag 0915.00 
Ås   Onsdag 12001400
Nordre Follo  Tirsdag og torsdag 12001400

Servicesenter/torg ol
Nesodden: Ingen kommunale tjenester i åpningstiden på Tangenten

Frogn: «Du er velkommen til å besøke oss på rådhuset! Ved hovedinngan
gen blir du tatt imot med kaffe av Servicetorget.»

Ås: «Innbyggertorget er et knutepunkt for informasjon, råd og veiledning 
om kommunens tjenester. Det er også en møteplass som skal fremme sam
arbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommunen. 
Mandag til fredag 09001500.»

Nordre Follo: «Du kan også besøke oss på rådhuset i Ski. Du finner oss i 
idrettsveien 8. Vi har åpent på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.15. Her 
kan du få hjelp av veilederne på innbyggertorget.»

Odd Edvardsen 

Nesodden er den minst 
tilgjengelige av Follokommunene

STENGT

Inngangspartiet på Tangenten – her møtes ikke lenger besøkende av folk fra kommunen.
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Forskerene Christian Poppe og Elaine Kempson 
ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) har nå 
kommet med to rapporter under overskriften 
«Dyrtid under oppseiling». 

Den første rapporten tar for seg hvordan 
husholdningene takler de økende levekostnade-
ne. Rapporten sier at de fleste har klart seg bra, 
selv om andelen som sliter økonomisk er økende. 
Den viktigste årsaken til dette er det samlede 
økende utgiftstrykket. De som har fått dårligere 
råd har måttet redusere forbruket på alle områ-
der, inkludert mat, og evnen til å betale regnin-
ger beskrives som problematisk for en fjerdedel 
av husholdene.

Den andre rapporten viser at det har vært 
en markant nedgang i husholdenes økonomis-
ke trygghet i 2022. Rapporten viser at 400.000 
husholdninger i Norge har økonomiske proble-
mer, og konkluderer med at de fleste hushold-
ninger har fått merke at levekostnadene har økt. 
Konse kvensene er alvorlige, og for noen står 
valget mellom strømregningen og mat. 

De som er hardest rammet er de som lever på 
lavinntekt, barnefamilier, hushold med usikre 
arbeidskontrakter, de som ble rammet økono-
misk av koronaen, stønadsmottakere og hushold 
hvor det bor personer med funksjonshemming 
eller er rammet av alvorlig sykdom.

Nå er det 
vanlige folks tur
 – til å bli fattige

Staten tar inn 46 milliarder i økte skatteinn
tekter. Regjeringen sier dette er nødvendig 
for å dekke opp for økte utgifter og for å få 
til en omfordeling fra «rike til fattige». Men 
hvor mye omfordeling til de som har minst 
innebærer egentlig dette budsjettet? 

• Ordinær barnetrygd videreføres på dagens nivå. 
Dette innebærer et reelt kutt på 400 millioner 
kroner.

• Dagpengene til arbeidsledige kuttes med 200 
millioner kroner, et kutt som særlig vil ramme 
arbeidsløse med løs tilknytning til arbeidslivet. 
Satsen for dagpenger skal nå beregnes på inntekt 
fra det siste året, ikke snitt fra de tre siste årene. 
Antall tiltaksplasser til arbeidsløse kuttes også. 

• Minstepensjonen økes ikke. På Nesodden er det 
omkring 250 minstepensjonister.

• Engangsstønaden til foreldre som ikke har hatt 
inntekt og dermed ikke rett til foreldrepenger, økes 
ikke. Satsen for engangssummen forblir på 90 300 
kroner for hvert barn ved fødsel og adopsjon.

• Frikortgrensa heves til 3 040 kroner. Mens pris-
veksten er beregnet til 2,8 %, blir egenan delen på 
frikortet prisjustert med 4 %. Egenandelene du 

Omfordeling? 
Ikke til de som har minst!

betaler hos legen, psykologen, fysioterapeuten og 
de fleste andre helsetjenester øker også mer enn 
prisstigningen.

• Har du medisiner på blå resept vil regjeringa at du 
skal betale mer nå. De foreslår i budsjettet å øke 
egenandelen på medisiner og materiell på blå re-
sept fra 39 % til 50 %.

Riktignok senkes skatten for de som har en inntekt 
under 750 000 kroner med opptil 2 000 kroner (et 
kutt som er så marginalt at det sannsynligvis vil bli 
spist opp av prisstigningen,) men denne skatteletta 
koster «kun» 4,6 milliarder kroner. Det er med an-
dre ord ikke store andelen av de økte skatteinntek-
tene på 46 milliarder som går til lettelser for de som 
har minst. 

Hvordan kommunebudsjettet blir, er det ingen 
som veit med sikkerhet når dette trykkes. Det eneste 
som er sikkert, er at det framlagte statsbudsjettet vil 
gi trangere budsjetter for kommunene. Det er for ek-
sempel foreslått å fjerne investeringstilskuddet til 
sykehjem og omsorgsboliger. I Kommunal Rapport 
framgår det at konsekvensen i Trondheim kommune 
vil føre til økte lån på over en milliard kroner. Fra-
fallet av investeringstilskuddet vil selvsagt også få 

konsekvenser for Nesodden. Budsjettsituasjonen for 
neste år blir heller ikke lettere av at kommunen får 
strømutgifter på ca. 15 milloner kroner mer enn bud-
sjettert i 2022. 

Rødt vil arbeide for at de kommende innsparing-
ene ikke rammer de svakest stilte.

Odd Edvardsen 

4  SIFO-RAPPORT 8-2022
   

Hovedfunn 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen viser hovedfunnene fra SIFO-rapport «Dyrtid under oppseiling 2»  om hvordan husholdningene  
forholder seg til de økende levekostnadene.

Christian Krogh, Kampen for tilværelsen, 1889.
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Kommunestyret: 
Vi bryr oss ikke
28.september behandlet kommunestyret Rødt sin in
terpellasjon (se ramme) hvor forslaget til vedtak var 
som følger:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren om 
en sak om tiltak for å møte økende fattigdom.» 

Votering: Ordfører Kjenner Forsland argumenterte 
mot forslaget og mente kommunebudsjettet som blir 
lagt fram i oktober var stedet å ta opp dette. Vi argu
menterte for at kunnskap om utviklingen var nødven
dig og at det hastet, for å kunne foreslå gode tiltak. 
Hun opprettholdt allikevel sin oppfordring om å stem
me mot forslaget. Forslag fra Rødt fikk 12 stemmer (4 
R, 2 V, 3 SV, 2 Mdg, 1 KrF) og falt (SV var da bare 3 til 
stede). Flertallet besto av stemmene fra Arbeiderparti
et, Høyre, Frp, SP og deler av MDG.

Denne avstemningen gjenspeiler igjen den grunn
leggende uenigheten om hva som er kommunens 
rolle. Skal vi «sammen skape det gode liv» hvor kom
munen er et redskap for innbyggerne til å utvikle 
Nesodden? Ellers skal kommunen kun ha som mål å 
levere billigst mulige tjenester?

Rødts «fattigdoms
interpellasjon» til 
kommunestyremøtet 
28.november

«For noen uker siden kom det et nødrop fra ressurs
kafeen på Nesodden om et økende antall familier som 
opplever at deres økonomi ikke strekker til. Det meldes 
økende behov for gratis middager, mer enn de frivilli
ge organisasjonene kan tilby.

Med økende strømpriser, matvarepriser og generelt 
stigende livsomkostninger har vi nå en situasjon hvor 
flere av våre innbyggere ikke greier å opprettholde en 
akseptabel levestandard.

Frivillige organisasjoner gjør allerede mye, men kan 
tydeligvis ikke dekke det økende behovet. Kommunen 
har et lovforpliktet ansvar for innbyggernes liv og hel
se og bør være en sentral aktør i dette arbeide.

Har kommunen på plass nødvendige tiltak for å 
møte denne utviklingen?

Det kan være flere aktuelle tiltak som kan bidra til at 
folk får den hjelpen de skulle kunne trenge. Er tiltak 
som: utvide åpningstider for NAV, god informasjon om 
relevante ordninger, offentlige møteplasser, differensi
erte bidrag for SFO og barnehage eller gjenåpning av 
resepsjonsdesken på Tangenten blitt vurdert? Hvordan 
kan vi som kommune opptre som ett felleskap? 

Kan kommunedirektøren forberede en sak om dette 
til neste kommunestyremøte?»

Olga Papalexiou

I slutten av august gikk Nesodden ressurskafe ut 
i Amta og fortalte at antallet som tar kontakt med 
dem og har behov for hjelp øker. De har ikke kapasi-
tet til å få hjulpet alle, og oppfordret kommunen og 
flere frivillige til å bidra. Rødt Nesodden arrangerte 
derfor et åpent møte 20.september for å diskutere 
fattigdomsproblemet og eventuelle løsninger.

Camilla Schaanning Larsen, leder i Nesodden 
ressurskafe, holdt kveldens første innlegg. Hun åp-
net med å fortelle at det er ulike grunner til at kafeen 
blir besøkt. Mange strever med økonomien, mens an-
dre som har det greit økonomisk kommer for å dele 
et fellesskap. Dessverre ser de seg nå nødt til å avvise 
folk som ber om matkasser. Hun etterlyste flere fri-
villige medarbeidere, men først og fremst ba hun om 
hjelp fra Nesodden kommune. Hun avsluttet med en 
advarsel om at vi må stoppe den økte fattigdommen 
før det går så langt at folk på Nesodden lever fattige 
liv. Et tiltak kan være et suppekjøkken i kommunal 
regi; f.eks. at Nesoddtangen gård har suppeutdeling 
5 dager i uka.

Hege J. Emilsen, leder for Nesodden frivillig-
hetssentral, startet sitt innlegg med å si at hennes 
høyeste ønske er at kommunen oppretter en stilling 
som «fattigdomskoordinator» som kunne organisere 
samhandling mellom de forskjellige frivillige organi-
sasjonene, samt kommunen.

Charlotte Warhuus Christiansen som arbeider 
som frivillig på Fagerstrand uttrykte at de også tren-
ger flere frivillige. Det hun etterspurte mest er et lo-
kale på Fagerstrand hvor det er mulig å møtes. Dette 

vil gjøre det mulig å gi et gratis tilbud til barn/ung-
dom og voksne i nærmiljøet.

Stig Evensen, leder for NAV Nesodden ble, et-
ter å ha redegjort for NAVs arbeidsområder, stilt en 
rekke kritiske spørsmål. Spørsmålene handlet blant 
annet om hvorvidt NAV var kjent med/hadde under-
søkt fattigdomutfordringene på Nesodden, og hvilke 
tiltak de hadde tenkt å sette inn. NAVs svar på disse 
utfordringene framsto for meg som lite konkrete og 
offensive. Det mest konkrete var at det var besluttet 
av kommunestyret å heve satsene for sosialhjelp med 
100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn.

Men ellers satt jeg igjen med det inntrykket at det 
var så mange behov at NAV ikk e har midler til å møte 
alle, og at kommunen var i en presset situasjon reint 
økonomisk og hadde lite å bidra med.

Etter møtet uttrykte mange bekymring for hvilken 
vei kommunen er i ferd med å gå: Skal den være pro-
aktiv og hjelpe de som faktisk trenger det, eller være 
en kommune hvor det viktigste er å holde budsjettene? 
En møtedeltaker uttrykte det slik: Et samfunn klarer å 
absorbere en viss mengde sosiale vansker. Blir utfor-
dringene for mange og store, truer det limet i hele sam-
funnet. Å ta raskt tak i nye utforinger er viktig. 

Dersom Nesodden ikke skiller seg vesentlig ut fra 
Norge ellers, vil vi i tråd med SIFOs rapporter (se sak 
på forrige side), kunne anta at det er flere tusen men-
nesker på Nesodden som er kommet i økonomiske 
vanskeligheter.

Møtet var godt besøkt, men det var bare politike-
re fra SV og Rødt som deltok.

Toni Sundaune

Folkemøte om fattigdom 
Nesodden Ressurskafe var først ute med å slå alarm om fattigdom på Nesodden.

Hege J. Emilsen, leder i Nesodden frivillighetssentral, deltok på folkemøtet den 20. september.

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland
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Både Arbeiderpartiet og Høyre på Nesodden 
vil nå gjerne redde Oslofjorden. Tidligere har 
de selv støttet dramatiske ødeleggelser og 
akseptert en «tilsynsmyndighet» som lukker 
øynene. To politisk vedtatte prosjekter har 
spredd gift i fjorden:

Dumpingen av giftig slam fra Bjørvika i Bunnefjorden
Fjorbyprosjektet i Bjørvika krevde omfattende fjer-
ning av mudder med svært forurenset masse fra 
gamle bryggenære områder.. Dette ble tatt opp med 
gravemaskin, lagt på lekter og dumpet ute i Bunne-
fjorden. Svært mye av slammet ble tatt av strømmen 
og spredd over store områder. 

Sprenging av nær 30 grunner i skipsleia 
For at Oslo skal kunne ta imot større cruiseskip, 
brukte kystverket sprengladninger på over 4000 
kilo TNT i leia. Sprengingen utraderte viktige yngle-
plasser for torsk og alt annet liv på grunnene. I til-
legg ble store mengder forurenset masse virvlet opp 
og spredd. (Klassifisert til miljøklasse 5, som er den 
alvorligste klassifiseringen.) I tillegg har Oslofjorden 
store utfordringer med en økende befolkning som gir 
utslipp, samt avrenning fra landbruket. 

Kontrollorganene svikter
I forbindelse med sprengingene i Oslofjorden inter-
vjuet Rødt Nytt (Nr 1 2016) miljøvernsjefen i Akers-
hus, Are Hedén:

Harry Hole på 
Nesodden
I Oslo har det blitt arrangert populære guidede Harry 
Holeturer hvor restaurant Schrøder har vært et sen
tralt besøksmål. Etter Jo Nesbøs siste roman Blod
måne, står kanskje Nesodden på tur for å få besøk av 
Holefan. I denne siste boka beskrives en «pirrende» 
tur til Nesodden:

«… Det hadde hent at han og Rakel hadde tatt seg 
fri på en hverdag, tatt med sykler på båten og etter 
tjuefem minutter blant holmer og seilbåter lagt til kai 
på Nesodden. Der hadde de trillet rett ut i et landlig 
landskap, med veier, stier og små, bortgjemte, folke
tomme badeplasser hvor de stupte uti og etterpå var
met seg på svabergene, og den eneste lyden de hørte 
var surret fra insekter …» 

For at våre ny gjester til sommeren ikke skal bli for 
skuffet, har kommunen en drøy jobb å gjøre med å få 
ryddet opp i strandsonen. 

Oslofjorden: 
slam deponeringens 
skadevirkninger

NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige unii-
versitet) skriver i sin rapport «hvorfor dør Oslo -
fjorden»:

I tillegg til konsekvensene av kloakkutslipp, 
areal avrenning og marin forsøpling, mener Knut 
Rudi også at deler av den mikrobiologiske regn-
skogen i Oslofjorden kan ha blitt ødelagt da myn-
dighetene opprettet undersjøiske slamdeponier i 
fjorden for snart 20 år siden.

– Det overrasker meg at bunndeponienes på-
virkning på mikroorganismene i fjorden ikke 
utredes som en mulig, medvirkende årsak til at 
mye av livet i fjorden nå forsvinner, sier Rudi. 

Han tror at bakteriene kan ha blitt sterkt på-
virket av alle endringene i fjorden de siste årene.

– Stor tilførsel av næring fra forurenset slam 
kan føre til at de vitaminproduserende bakteriene 
blir utkonkurrert av de hurtigvoksende bakterie-
ne. Og da kan det være at bakteriene ikke klarer 
å produsere tilstrekkelig med vitaminer for næ-
ringskjedene i fjorden. Konsekvensen vil være at 
fisk og fugl dør av vitaminmangel, sier Rudi.

Lite drahjelp i 
Statsbudsjettet  
for reinere fjord
I arbeidet med en reinere og mer tilgjengelig Oslo
fjord vil kommunen langs fjorden få lite drahjelp gjen
nom statsbudsjettet.

For arbeidet med å bedre miljøsituasjonen i Oslo
fjorden og Skagerak er det kun foreslått bevilget 20 
millioner kroner. 

12,5 millioner kroner skal brukes til å styrke arbeidet 
med å redusere utslippene av kommunalt avløpsvann til 
Oslofjorden. 7,5 millioner kroner skal brukes til arbeid med 
gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for 
bærekraftig fiske i Skagerrak. I tillegg vil det til sammen 
bli gitt 3 millioner kroner i tilskudd til kommunene for å 
bedre tilgangen til strandsonen rundt Oslofjorden!

Når vi veit hvor kritisk og på etterskudd dette ar
beidet er og vi i tillegg veit at kommuneøkonomien 
til neste år blir svært stram, kan planene om å redde 
fjorden komme enda mer på etterskudd!

Naturmangfold: 
Nesodden best i 
landet, men ….
Sabima er en organisasjon som samler tilgjengelige 
naturdata fra kommunene og rangerer dem etter valg 
de har gjort som påvirker naturmangfoldet. I årets 
rangering gikk Nesodden kommune helt til topps! 
I de tre hovedkriteriene som lå til grunn for range-
ringen var Nesodden nr.1 når det gjaldt kriteriet om 
kommunen satser på naturen, nr.5 på kriteriet om det 
ble gitt mange dispensasjoner, men helt nede på plass 
146 når det gjaldt kriteriet om kommunen beskytter 
naturen! Her er det mye kommunen kan gjøre for å 
forbedre seg, bl.a. starte prosessen med å bevare 
Bergerskogen.

«– Tiltakshaver har sterke økonomiske interesser i å 
begrense tiltak som følge av miljøkrav. Kan dere bygge 
alt tilsyn på tilsyn på tiltakshavers miljømeldinger?

– Det er derfor vi stiller krav om målinger. Men 
systemet bygger på at vi kontrollerer utbygger sine 
tiltak. Vi går ikke inn i detaljene. Multikonsult er et 
uavhengig firma.

– Regner du et firma innleid av tiltakshaver som 
uavhengig?

– Ja -det norske systemet bygger på at tiltakshaver 
har ansvaret. Vi går ikke inn i detaljene. Ønsker dere 
et annet system får dere ta opp med politikerne.»

Systemet er altså slik at «tiltakshaver» (eller utbyg-
ger) bestiller miljøutredningene. Han kan, slik som 
tilfellet var her, bestille fra et nytt firma hvis han 
ikke er fornøyd med den første rapporten. Her settes 
altså de firmaene som skal skrive miljørapporter un-
der et urimelig press. Utbygger kan skjule mye. 

Bukken og havresekken er et system utviklet for å 
gi «store penger» anledning til å blåse i miljøet hvis 
det truer profitten. Det har stor politisk støtte. Kan 
partier som synes dette er holdbart være troverdige 
når de skal «rydde opp» i fjorden?

Nesodden Rødt vil:
•	 Ta	 styringen	 over	 miljørapporter	 bort	 fra	 ut

bygger.
•	 Gi	miljøvernmyndigheter	ansvar	for	resultatet,	

ikke	bare	for	at	papirene	ser	tilforlatelige	ut.

Død Oslofjord 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU-ZX529j6AhWuRPEDHfKvAX0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nmbu.no%2F&usg=AOvVaw1jLUbDnjbRTdjx7XsGGLVM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU-ZX529j6AhWuRPEDHfKvAX0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nmbu.no%2F&usg=AOvVaw1jLUbDnjbRTdjx7XsGGLVM
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Etter et omfattende arbeid fra FAU og lokal
politikere på Fagerstrand, vedtok kommune
styret 22. juni at barneskolen skal være på 
Myklerud og reguleringsarbeidet skal starte. 

Myklerud er kanskje kommunens mest slitne skole, 
og nybygging eller rehabilitering haster. Allikevel 
tapte Myklerud i skolebruksplanen året før. Regule-
ring og bygging ble utsatt av et knapt flertall. (AP, 
SV, MDG og V). Unnskyldningen var at det ikke 
var avklart om skolen skal ligge på Myklerud eller 
Bakke løkka. Det ble ikke godt mottatt av FAU, og 
etter iherdig arbeid lokalt er nå plassering bestemt. 

Det ble i skolebruksplanen avsatt 46 millioner til 
kortsiktig oppussing i påvente av beslutning om hvor 
ny skole skulle ligge. Kommunestyret fattet vedtak 
om bruken av disse pengene rett etter at plassering 
var bestemt. Rødt ønsket rask nybygging i stedet for 

Lærerne fikk 
en kald skulder 
Lærerstreiken har gått til tvungen voldgift. Det be-
tyr i praksis ingen endring, og er et stort nederlag 
for arbeidstakerne. Den politiske støtten til arbeids-
giverne har vært stor, også på Nesodden, til tross for 
at lærerstreiken har synliggjort skjevheter i lønnsut-
vikling til en av de viktigste gruppene kommunean-
satte. Lærerne er lønnstapere for sjette året på rad, 
og har stått i et enormt arbeidspress under de siste 
to årene med pandemi. Kravene de stiller er både 
legitime og rimelige. 

Rødt, Venstre og SV sendte under streiken en an-
modning til ordføreren om å ta initiativ overfor KS 
(Kommunenes Sentralforbund) til å søke en løsning 
på konflikten. Ordføreren valgte å gjemme seg bak et 
summarisk vedtak, fattet i formannskapet i juni: 

«Jeg må forholde meg til at de folkevalgte på Nes-
odden stemte ja til forhandlingsresultatet. Vi kan 
ikke trekke tilbake det vedtaket vi gjorde i juni» kon-
staterer ordfører Forsland i Amta (12.9.2022).

Hvorfor ikke, ordfører?
Hvorfor ikke? De fleste konflikter løses gjennom at 
det fremforhandles et kompromiss. Ved at partene 
ser på nytt på krav og tilbud. Nesodden kommune-
styre kunne bidratt til dette, men ordføreren ønsker 
ikke dette. Hun oppfatter at et vedtak ble fattet i juni, 
da uten kunnskap om konflikten og skjevheter i til-
budene, skal være hugget i sten og at det ikke er rom 
for revurderinger.

Hun er ordfører for et parti som fortsatt kaller 
seg Arbeiderpartiet, og som en skulle tro støtter en 
slik lønnskamp. Men i praksis mener hun og Arbei-
derpartiet tydeligvis at lærerne (selv etter alt skryt 
under pandemien!) skal ha dårligere lønnsutvikling 
enn gjennomsnittet og dermed tape kjøpekraft.

Tida vil vise hva kommunens og Arbeiderpartiets 
passive holdning til lærerlønningene betyr når det 
gjelder å få kvalifiserte lærere, men det er liten grunn 
til å være optimistisk.

«Skolebarn som bor et stykke fra skolen har etter loven 
rett på skoleskyss. I førsteklasse dersom de bor mer 
enn 2 km fra skolen, mer enn 4 km etter det. Nesod
den er langstrakt, og mange barn har derfor rett på 
støtte til skoleskyss. Så viser det seg at retten bortfal
ler dersom barnet går på SFO! Tilnærmet alle foreldre 
som jobber er avhengige av noe SFO for å få arbeids
hverdagen til å gå opp. Dette «smutthullet» for Nesod
den kommune (og andre kommuner) til å unnlate slik 
støtte, fremstår for meg direkte urimelig. Dette er et 
unntak som er opp til kommunene, og jeg er klar over 
at Nesodden kommune ikke er velbemidlet. Men dette 
er nærmest useriøs oppfølging av en rettighet loven 
gir småbarnsforeldre og småskolebarna!»

Vern Bergerskogen
I et brev til kommunen fra september i år fra Nesodden 
lokallag av BirdLife (tidligere ornitologisk forening), på
peker foreningen svikt i kommunens saksbehandling 
angående en rammetillatelse til oppføring av tilbygg 
på Øvre Solåsen 20. Dette førte til at hogstinngrep «har 
forringet den verneverdige naturtypelokaliteten i Ber
gerskogen, som er gitt regional naturverdi..». Det sies 
videre i brevet at «det er viktig at Nesodden kommune 
gjennom sin saksbehandling og reguleringsplanarbeid 
bidrar til å forebygge bit for bit inngrep i verneverdige 
naturtypelokaliteter som grenser til boligområder, eller 
endog ligger innenfor boligområder». Og det konklu
deres med at dette og liknende inngrep kunne vært 
forebygget «dersom Bergerskogen var regulert til be
varingsformål. Vi oppfordrer Nesodden kommune til å 
igangsette en slik prosess»

Odd Edvardsen 

bruk av store summer til midlertidige tiltak. Vi fore-
slo derfor:

«Følgende	 prioriteres:	 Rapport	 om	 hva	 som	
kan	gjenbrukes	og	hva	som	må	nybygges.	Arkitekt
tegninger	av	ny	skole.	Ledige	midler	priori	teres	til	
tiltak	som	er	varige	og	kritisk	nødvendig	vedlike
hold.	Det	tas	sikte	på	at	første	nybygg	er	klart	til	
bruk	til	skolestart	2023.»

Forslaget fikk ikke støtte. I stedet skal 46 millio-
ner, som er anslagsvis 20 % av kostnadene med ny-
bygging, brukes til helt kortsiktige tiltak. Det er rart å 
vedta dette hvis nybygging er nær forestående. 

Det gjenstående spørsmålet er å få på plass inves-
teringsmidler så raskt som mulig. Det kommer opp 
i budsjettbehandlingen i høst. Kommunedirektørens 
budsjettforslag er ikke kjent når dette skrives.

Vi håper FAU og Fagerstrandinnbyggerne nok en 
gang sier tydelig ifra om at nybygging haster. 

Et skritt nærmere  
byggestart på Myklerud

Dette skriver Synnøve Ugelvik i Nesodden debattgrup
pe. Innlegget fikk mange kommentarer, men ingen fra 
kommunestyret eller administrasjonen hadde noe å si, 
unntatt Rødt som skrev:

«Dette er en av flere urimelige tiltak som følger av 
kommunens ekstreme sparelinje. At kommune faktisk 
er vår fellesorganisator og skal bidra til å gjøre livet 
lettere for innbyggerne forsvinner i denne tenkingen 
til fordel for ‘A/S billigst mulige velferdstjenester.‘ Jeg 
skal foreslå at Rødt tar det opp i budsjettbehandlin-
gen eller som enkeltstående sak.»

Geir Christensen

Busskort for barna, bortsett fra..?

https://www.amta.no/gar-imot-sitt-eget-vedtak-larerne-er-lonnstapere-for-sjette-aret-pa-rad/s/5-3-1302020
https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/?__cft__[0]=AZVoKAOksHnXlWYK9D49q9uu9f4znxlapDvbzslZG5gfbJ1sHAlYsh5-PqpuCGVZnrgMjrAkxoAq9eOl2D7x9aHhCmyeWOXoGAhSrDjYdQC_yUvvzItUTpuKy9iun1svHNw1GlRv2vkB0RaItvieaPtr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/?__cft__[0]=AZVoKAOksHnXlWYK9D49q9uu9f4znxlapDvbzslZG5gfbJ1sHAlYsh5-PqpuCGVZnrgMjrAkxoAq9eOl2D7x9aHhCmyeWOXoGAhSrDjYdQC_yUvvzItUTpuKy9iun1svHNw1GlRv2vkB0RaItvieaPtr&__tn__=kK-R
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Høyaaktuell sak  
for Nesodden!
Rødts Sofie Marhaug stilte følgende spørs
mål i Stortinget 19. oktober

Spørsmål:
Har statsråden oversikt over hvor mange men
nesker som bor permanent i fritidsboliger, og 
jobber regjeringen på noen måte for å bistå den
ne gruppen med å betale strømregningene?

Begrunnelse:
En rekke mennesker faller utenfor det regulære 
bolig markedet av ulike grunner. Det er ikke ideelt, 
og heller ikke forskriftsmessig, men for mange 
henger det sammen med dårlig økonomi. Noen av 
disse bor i fritidsboliger permanent, og vil denne 
vinteren gå en knallhard tid i møte. Fritidseien
dommer er som kjent ikke en del av regjeringens 
strømstøtteordning. En priori tert innretting har sine 
begrunnelser, men den har en rekke negative og 
antakelig utilsiktede konsekvenser for en gruppe 
mennesker som allerede har begrensede ressurser.

Svaret er ikke kjent når denne avisa går i trykken.

Stort flertall for 
makspris på strøm
I en måling offentliggjort i Klassekampen 18.august, 
er folk spurt om de mener det bør innføres makspris 
på strøm. Mens 79 prosent av de spurte svarer de vil 
ha en slik øvre grense for hvor mye strømmen skal 
koste, svarer 12 prosent at de ikke vet. 9 prosent av de 
spurte svarer nei. Drøyt halvparten, 56 prosent, sier 
også at de er helt eller delvis enige i påstanden om at 
strømprisen bør styres politisk og ikke av markedet.

På tross av tydelig støtte i befolkningen for maks-
pris, er det lite som tyder på at det blir flertall for 
dette når alle forslagene omkring strømsituasjonen 
snart skal behandles i Stortinget. 

Som en liten trøst, vil Rødt få støtte for sitt forslag 
om at Enova skal gis et utvidet mandat. Dette skal 
bidra til styrket forsyningssikkerhet og legge til 
rette for vesentlig mer energieffektivisering i både 
bedriftene og husholdningene. I praksis betyr det 
at Enova, som de siste årene har hatt i sitt mandat 
å redusere klimagassutslipp og bidra til utvikling 
av ny klimateknologi, nå også får i oppgave å bidra 
til bedret forsyningssikkerhet gjennom flere tiltak 
for energieffektivisering.

– Det er positivt at Enova jobber for kutt i klima-
gassutslipp, men i dagens situasjon med skyhøye 
strømpriser, der mange ikke har råd til sparetiltak, 
må Enova i tillegg jobbe for mer energieffektivise-
ring. Det får de nå et tilleggsmandat til å gjøre, sier 
Rødts Sofie Marhaug.

Hvis du vil vite mer om hvordan Rødt vil løse strømkrisa på kort 
og lang sikt, gå til Rødt.no.

Odd Edvardsen 

Kjære velgere og innbyggere, Rødt Nesodden do-
blet nesten oppslutningen ved forrige kommunevalg 
2019, og vi fikk inn hele fire representanter i kom-
munestyret, i tillegg til representanter i alle utvalg 
og råd! 

Til neste års valg, 2023, har vi stor tro på at vi kan 
oppnå en enda større oppslutning, dette fordi vi får 
mange positive tilbakemeldinger på at at innbyggere 
opplever oss som deres ombudsmann i kommune-
styret. Vi bestreber oss på å lytte til hva innbyggerne 
møter av problemer og utfordringer i vår kommuna-
le tilværelse, og prøver å løfte disse fram i kommu-
nestyret for å finne løsninger som er i tråd med våre 
verdier om solidaritet og rettferdighet, og hensyn for 
natur og miljø.

I denne perioden er vi stolte over å ha vært i bre-
sjen for å beholde ungdomsskolestrukturen på Nes-
odden, og definere Myklerud som fast lokalisering for 
den nye barneskolen som skal komme på Fagerstrand. 
Også saken om minste uteareal for skolene er en sak 
Rødt har fremmet tidligere uten hell, men som i den-
ne perioden ble vunnet. Så det hjelper å stå på, og det 
hjelper å være på bølgelengde med innbyggerne. 

Rødt ønsker at Nesodden skal være et bra sted å 
bo, ikke bare for de godt bemidlede, men for alle folk 
uavhengig sosioøkonomisk status. For at vi skal kun-
ne gjøre en god jobb er vi avhengige av å være i kon-
tinuerlig dialog med dere innbyggere, får å få kunn-
skap om hvor skoen trykker, og hva som er ønskelig 
for kommunen vår. 

Vi vil derfor gjerne vite hva som er viktig for inn-
byggerne å ta opp som kampsaker for neste periode. 

Det er ikke lett å ha bevissthet om alle perspekti-
ver ved en problemstilling uten å høre perspektivene 
til de som er involvert. 

Derfor har vi laget en liste med spørsmål som vi 
ønsker å få innspill på. 

1 Fungerer kommunikasjonen mellom deg og 
kommunen? Hva kan eventuelt forbedres?

2 Hvordan vil du at Nesodden skal se ut i 2050? 
Hva skal være målsettingen for arealplanleg

gingen og kommuneplanen?

3 Hvilke miljøutfordringer synes du er viktigst 
på Nesodden?

4 Basert på din opplevelse av og erfaring med 
de kommunale tjenestene på Nesodden: Hvor, 

hva og hvordan synes du de kan forbedres?

5 Hvordan kan Nesodden bli en bra kommune 
å etablere seg i, både som næringsaktør og 

arbeidstaker?

6 Hvilke tre saker synes du er viktigst i kom
mende kommunestyreperiode?

7 Andre saker som du ønsker at Rødt skal jobbe 
for på Nesodden?

Du kan svare på alle, eller bare noen 
av disse spørsmålene, ved å skanne 
denne koden: 

eller send epost til: 
oliapapalexiou@yahoo.no

Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger fra dere.
Hilsen oss i Nesodden Rødt v/ Olga Papalexiou

Nåværende program finner du her: 

http://nesodden.roedt.no/valgprogram/

Vær med å forme Nesodden

mailto:oliapapalexiou@yahoo.no
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbht8bdxZFXkmnMggJ7NRpSoT6NHw:1665674081109&source=univ&tbm=isch&q=olga+papalexiou&client=opera&fir=K6yn2bKuF_MoKM%252CVbZ2CA_3LNUBnM%252C_%253BMCY7DB8arC-5HM%252CrbA0ut-Ecbw2MM%252C_%253BisE9fzNnOX-8pM%252Ccdpg1UaWNM5iVM%252C_%253BZ1ShlujiUXl-WM%252CkdSCGx0NNhI50M%252C_%253B9v0n4Fdy355Y8M%252CJhxNvq9o-BA92M%252C_%253Bm5xx3S1_X5-ZoM%252Cr35jAuqSwevmBM%252C_%253Bmm8EGQTruVQiyM%252CeF6zUxRjJ-35gM%252C_%253Bml_9ghHxAFZ3eM%252Cx4ZRYgLTX7rKjM%252C_%253Bh_pb0xkllHRQeM%252CrKw6k1SdKXPq0M%252C_%253BZ27I60J6ataGKM%252CJjm_tnNYsl1ZiM%252C_&usg=AI4_-kTPt5rykgDqDJ9k7wJjy9HJnmjbeg&sa=X&ved=2ahUKEwirxam_v936AhWCOXoKHbdJA6EQjJkEegQIAhAC
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