
 

Christian har vokst opp på Nesodden, og har erfaring fra 

lokalpolitikken her gjennom mer enn tretti år. Sitt første verv fikk 

han som 18-åring, i kommunens natur- og miljøvernutvalg. Han ble 

valgt inn i kommunestyret første gang i 1987, og har sittet som fast 

medlem sammenhengende siden da. Han har blant annet sittet i 

formannskapet siden 1999, vært leder for planutvalget, og var ordfører 

fra 2003 til 2011. Fra 2001 til 2005 var Christian også 

vararepresentant til Stortinget, der han møtte for Rolf Reikvam og 

Siri Hall Arnøy. 

Christian er historiker og har blant annet skrevet ett bind av 

Nesoddens historie og to bind av Frogn bygdebokverk. Han var 

førstekonservator ved Follo Museum fra 1999-2003, og ved 

Akershusmuseet fra 2011-2012. Han arbeider nå i Akershus 

fylkeskommune, som assisterende fylkesdirektør og leder for 

fylkeskommunens kulturminneseksjon. 

Politiske kjernesaker: "Mitt lokalpolitiske engasjement har tre 

utgangspunkt: Kjærlighet til Nesodden, vilje til å bygge opp under de 

sterke og gode fellesskapsløsningene som bærer vårt inkluderende 

velferdssamfunn, og ønske om å være en godt tillitsvalgt for 

Nesoddens innbyggere. Nesodden trenger sterke stemmer som 

fremmer våre interesser som lokalsamfunn, som forstår at 

lokalpolitikerrollen er mer enn å drive partipolitikk, og som 

anerkjenner og ivaretar våre unike kvaliteter slik at de blir 

tilgjengelige for flere uten at vi mister vår sjel og vårt særpreg." 

 

Claudia har lang politisk erfaring fra både Tyskland og Nesodden. 

Som ungdom i Vest-Tyskland på 1980-tallet var hun med i Sosialistisk 

Ungdom, deretter fulgte en lang politisk karriere i Miljøpartiet De 

Grønne. I 2014 meldte hun overgang til SV. Claudia har hatt en rekke 

verv for MDG, for eksempel som lokallagsleder, medlem i fylkesstyret 

og landsstyret/sentralstyret, som kvinnepolitisk talsperson, 

internasjonal talsperson og medlem av European Federation of Green 

Parties (EFGP). Hun har hatt verv tilknyttet kommunestyret på 

Nesodden siden 1991 og har sittet i det meste av råd og utvalg. Hun 

var med på å lage Nesodden kommunes Klima- energi- og miljøplan 

(KLEM). Nå sitter hun for SV i kommunestyret, formannskapet, rådet 

for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsrådet, i 

partssammensatt utvalg og Follomøtet.  

Claudia har en mangslungen yrkeskarriere som spenner fra ufaglært 

fabrikkarbeider til lærer og selvstendig næringsdrivende, til sin  

 



nåværende jobb i staten der hun jobber med virksomhetsstyring og 

økonomi. 

Politiske kjernesaker: ”Jeg er opptatt barn og unges oppvekstvilkår, 

av psykisk helse og funksjonshemmedes rett til å delta i hele 

samfunnslivet. Miljø er dessuten min fanesak: Videreutvikling av 

Nesodden må skje samtidig med at man bevarer det historiske miljøet 

og det biologiske mangfoldet. Vi må legge til rette for et bærekraftig, 

miljøvennlig næringsliv på Nesodden. Vi må utvikle kulturkommunen 

Nesodden til en kommune som tiltrekker seg turister.”  

Torhild har vært medlem i SV fra slutten av 1970-tallet. Hun har hatt 

verv som nestleder og leder av Akershus SV, og sittet to perioder i 

Lørenskog kommunestyre. I SV har hun jobbet med miljø og 

kvinnepolitikk, helsepolitikk og overordnet planlegging i 

kommunalutvalget. På Nesodden har hun sittet i HOS-utvalget en 

periode og vært med i styringsgruppa som har utarbeidet helse og 

omsorgsplanen for Nesodden kommune 2011 - 2019. Planen legger 

stor vekt på forebyggende helsearbeid der alle etater skal delta. 

Dessuten er hun styreleder i organisasjonen Miljøhagen på 

Nesoddparken.  

Torhild jobber på Lovisenberg diakonale sykehus, med spesialisering 

innenfor psykisk helse barn og unge. Der er hun hovedtillitsvalgt for 

Akademikerne.  

Politiske kjernesaker: ”Jeg vil arbeide for at den lokale 

legevaktordningen gjenopprettes og legge tilrette for gode tilbud til 

befolkningen gjennom hele livsløpet. Vi trenger lokale tilbud som 

legevakt som er tilpasset befolkningen. Vi må satse på sosial 

boligbygging i form av utleieboliger for ungdom og eldre, gjerne som 

økolandsby. Det er viktig å ta vare på Nesoddens egenart, natur, 

plante- og dyreliv.” 

 

Ola er gjøvikværing og ganske nyinnflytta på Nesodden. Han har vært 

aktiv i SV siden 2001, som kommunestyrerepresentant for SV i Molde 

og som fylkesleder og representant i fylkesstyret for Møre og Romsdal. 

Dessuten har han sittet to år i Landsstyret i SV.  

Ola har bakgrunn som industriarbeider, og var i en årrekke 

konserntillitsvalgt for Glamox AS. I godt voksen alder omskolerte han 

seg til sosionom og jobber nå på Blå Kors sitt rehabiliteringssenter på 

Østråt på Nesodden. Her er han hovedtillitsvalgt for en av tre 

divisjoner av Blå Kors Norge. 

 



Politiske kjernesaker: ”Jeg vil vektlegge arbeidet med å utvikle et 

godt helsetilbud for kommunens innbyggere og øke satsningen på å 

jobbe forebyggende mot doping og rusmisbruk. Vi trenger å styrke 

rehabilitering og oppfølging av rusmisbrukere. Jeg vil jobbe for å 

forbedre forholdene på Løshagafeltet.”  

 

Ida Marie ble politisk engasjert under forrige stortingsvalg, og startet 

opp Nesodden Sosialistisk Ungdom like etterpå. Hun ble valgt til leder 

av lokallaget, og dermed også SU-representant i styret til Nesodden 

SV. I juni 2014 ble hun valgt inn som sentralstyremedlem i SU på 

nasjonalt plan. Der sitter hun i miljøpolitisk utvalg.  

Ida Marie er innfødt nesodding og for tida student. 

Politiske kjernesaker: ”Overordnet sett er jeg opptatt av at ungdom 

skal få delta og bli hørt, av psykisk helse, miljø, samt velferds- og 

sosialpolitikk. Konkret vil jeg jobbe for bredere helsesøsterdekning og 

tilbud om gratis psykologhjelp til ungdom. Det trengs et 

lavterskeltilbud til unge som har falt ut av skole og arbeid. 

Kommunen må ta ansvar for å sikre billige boliger til unge og enslige. 

Og det er på tide at Ungdomsrådet på Nesodden får reell innflytelse. 

Transport er viktig for ungdom og jeg vil arbeide for at kommunen 

jobber aktivt opp mot fylket for en prøveordning om månedskort på 

kollektivtransport for unge til og med 25 år til 250 kr. Det må bli mye 

bedre tilknytning til Fagerstrand med buss og båt. Nesodden 

kommune må dessuten legge bedre til rette for næringsliv, spesielt for 

miljøvennlige bedrifter. 


