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 Kommunevalgprogram for 2015–2019 
  

 
Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder – gode 
oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning 
med mange forskjellige ressurser. Vi i SV ser det som vår oppgave å ta vare på og 
utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig arbeide aktivt for at flest mulig får 
del i disse godene- Nesodden skal være et varmt og inkluderende lokalsamfunn!  
 

SV vil sette fellesskapet og offentlig velferd foran skattelettelser for næringslivet og 

velstående privatpersoner. Nesodden skal være et varmt og inkluderende samfunn, og 

en god kommune for alle grupper av innbyggere, uavhengig av privat økonomi. SV tar 

ansvar for fellesgodene. SV vil bevare og styrke velferdssamfunnet. 

 

Mange av premissene for hva kommunen kan få til legges av regjering og Storting. Vi 

lover å arbeide for å få mest mulig ut av de ressursene vi har, ut fra våre politiske 

mål. 
 

 
Nesodden kommune er et fellesskap som omfatter alle innbyggerne. Nesodden SV 
vil styrke fellesskapet blant annet ved å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter. 
Et godt fungerende demokrati er avhengig av god kontakt med alle grupper av 
innbyggere, organisasjoner, foreninger og privatpersoner. SVs lokalpolitikere 
ønsker å delta i et fellesskap som former bygdas hverdag. 
 

SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av at befolkningen har medinnflytelse også 

mellom valgene. Det betyr at befolkningen involveres i beslutningsprosessene før 

vedtakene fattes, slik at flest mulig får anledning til å være med på å påvirke 

utviklingen i sitt nærmiljø og i kommunen. Vi mener innslag av direkte demokrati er 

et viktig supplement til det representative demokratiet. Noen beslutninger er så 

viktige at befolkningen selv må involveres direkte, slik at ikke alt overlates til de 

politikerne som velges hvert fjerde år. 

 

Kommunesammenslåinger betyr større avstand mellom befolkningen og beslutnings-

takerne. SV er opptatt av at beslutningene skal fattes nær dem det gjelder, slik at 

muligheten for medvirkning blir reell. Der hvor det er hensiktsmessig med samarbeid 

mellom kommunene i Follo, vil SV arbeide for bedre demokratisk styring. 

 

 
Nesodden SV vil 

 beholde Nesodden kommune som selvstendig kommune. SV vil gå mot forslag om å slå 
Nesodden sammen med andre kommuner 

 gjeninnføre befolkningens rett til å kreve at viktige saker blir lagt ut til folkeavstemning 

 sikre medvirkning fra brukergrupper og organisasjoner i kommunepolitikken  

 at kompetansen til frivillige organisasjoner brukes som verdifulle innspill i høringer, og aktivt 
invitere disse i kommunens prosesser 

 

 

 

En mer demokratisk kommune 
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Kommunalt selvstyre og demokrati sikres best gjennom sterke og gode fellesskaps-

løsninger. Vi vil motarbeide privatisering av kommunale tjenester. 

 

Vi aksepterer at det på noen felter er naturlig med en oppgavedeling mellom 

kommunen og andre, for eksempel ideelle organisasjoner, kooperative løsninger og 

dugnad.  

Både lokalt og sentralt har SV prioritert en sterk kommuneøkonomi. Vi vil 

motarbeide en utvikling der en økende del av samfunnets ressurser går til privat 

forbruk. SVs innsats har bidratt til at vår kommunes økonomiske rammebetingelser 

har blitt bedre, og vi vil fortsette dette arbeidet. 

 

SV vil være åpen for å diskutere eiendomsskatt for å finansiere tiltak av stor verdi for 

befolkningen. En slik eiendomsskatt kan ikke innføres uten god forankring i 

befolkningen, og må gis en sosial profil. 

 

De ansatte i kommunen utgjør en stor ressurs. Et godt samarbeid med deres 

organisasjoner er av største viktighet for kommunens drift og for gjennomføringen av 

de politiske vedtak som fattes. Derfor er det viktig at kommunen er åpen og 

gjennomsiktig, og at de ansattes synspunkter får komme fram. Kommunen må være 

en attraktiv arbeidsplass, og kommunestyret må være seg bevisst sin rolle som 

arbeidsgiver. Kommersialisering, markedstenkning og privatisering fører til et 

hardere arbeidsliv i kommunal sektor, en dårligere kommunal arbeidsgiverpolitikk og 

dårligere tjenester. 

 

 

Nesodden SV vil 

 arbeide mot privatisering av kommunal virksomhet 

 styrke kommunens evne til å rekruttere og beholde arbeidstakere ved å arbeide for gode lønns- 
og arbeidsvilkår 

 

 
 
 

 
SV er et sosialistisk parti som arbeider for en rettferdig fordeling av kommunens 
ressurser blant innbyggerne. SV ønsker å videreutvikle Nesodden som en 
mangfoldig kommune som er preget av toleranse og inkludering.  
 

En rettferdig kommune er kjennetegnet ved at innbyggerne har likeverdig tilgang til 

natur, kultur, offentlige velferdstjenester og materielle gode. SV ønsker å forvalte 

fellesskapets eiendommer slik at grøntområder og biologisk mangfold bevares. SV 

mener det er riktig at kommunen eier nok arealer til å løse samfunnsoppgavene (som 

sykehjem, skoler og barnehager) etter hvert som innbyggerantallet øker og behovene 

endres.  Vi trenger også arealer til næringsutvikling, boliger, servicetilbud osv. 

 

En mer rettferdig kommune innebærer at kommunens tiltak og tilbud skal være 

tilgjengelige for alle uansett funksjonsevne og livssituasjon. 

  

 

En mer rettferdig og mangfoldig kommune 
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For å nå disse målene vil vi beholde Nesodden kommune som en egen kommune.  

 

 
Nesodden SV vil 

 opprettholde eller øke den totale kommunale eiendomsmassen 

 gjøre kommunens tilbud tilgjengelige for alle, i henhold til kravene fra kommunens råd for 
likestilling av funksjonshemmede 

 

 

Trygghet er et viktig kjennetegn ved en rettferdig kommune. Vold i nære relasjoner er 

et samfunnsproblem som SV vil bekjempe. Forebygging av vold og oppfølging av 

voldsofre er et samfunnsansvar.  

 

Å ha en bolig er avgjørende for den enkeltes mulighet til å ta del i et godt lokal-

samfunn. En grunnleggende økonomisk trygghet er også en forutsetning for å delta på 

likeverdig måte på Nesodden. Kommunen skal ikke favorisere enkeltgrupper av 

innbyggere i planleggingen, for eksempel boliger for høyinntektsgrupper. 

 

Ingen skal oppleve diskriminering.  

 

 
Nesodden SV vil 

 gå inn for et tilpasset botilbud til alle som trenger det  

 øke bruken av startlån 

 øke antall utleieboliger for ungdom  

 støtte opp under tiltak som forebygger fattigdom 

 arbeide for forebygging av seksuell, etnisk og religiøs diskriminering 

 opprettholde støtten til krisesenteret i Follo 

 arbeide for bedre oppfølging av voldsofre  

 arbeide for å opprette et tilbud for dem som utøver vold 
 

 

En god arbeidsgiver 
Mange, især i kvinnedominerte yrker, arbeider deltid selv om de ønsker full stilling. 

Dette gir usikkerhet og svak økonomi. Nesodden SV ønsker at kommunen skal bli en 

foregangskommune i å utvikle gode arbeidsforhold på arbeidsplasser som er preget av 

mye ufrivillig deltid. Ny arbeidsmiljølov åpner for mer bruk av midlertidighet. SV vil 

gå inn for at kommunen ikke utnytter dette til å svekke arbeidstakernes rettigheter. 

 

Eldre arbeidstakere er verdifulle for samfunnet. Det er et problem når mange ikke 

orker å stå løpet ut, selv om de ønsker det selv. Derfor ønsker vi å gjøre Nesodden 

kommune til et godt sted å jobbe – for alle. Kommunen ha en inkluderende 

tilsettingspolitikk, der arbeidssøkere ikke diskrimineres ut fra faktorer som kjønn, 

etnisitet, legning eller alder. Vi vil gå inn for å få gjennomført kommunens vedtak om 

blant annet redusert arbeidstid for de seniorene som ønsker det.      

 

SV har sentralt vedtatt en arbeidsgivergaranti, som Nesodden SV vil legge til grunn i 

sin arbeidsgiverpolitikk.  

 

 
Nesodden SV vil 

 fjerne ufrivillig deltid i kommunal sektor 

 arbeide for at kommunen sørger for lik lønn for arbeid av lik verdi 

 forsvare ansattes interesser når det gjelder pensjon, arbeidsavtaler, instrukser og 
avansementsmuligheter 

 sikre de ansattes ytringsfrihet 



Nesodden           Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 4 

 

 arbeide for innføring av arbeidstidsreduksjonsordninger for seniorarbeidstakere 

 minimere bruk av vikarbyråer og underleverandører av kommunale tjenester 

 sikre at de ansatte kan delta i prosessene på arbeidsplassen sin 

 arbeide for å øke andelen fagutdannet personale 
 

 

Barn og ungdom 
Nesodden skal være en god oppvekstkommune for barn og ungdom. SV vil legge vekt 

å sikre bo- og oppvekstmiljøer som er gode og trygge, men som også er utviklende og 

opplevelsesrike. Vi vil også arbeide for gode offentlige tilbud til både foreldre, barn og 

ungdom. 

 

Ungdommers dagligliv, utfordringer og preferanser er i stadig endring. SV vil at vi 

skal ha fleksible tilbud, i nær dialog med de unge selv. Frivillig virksomhet drevet av 

ungdom selv spiller her en viktig rolle. 

 

Unge voksne har for få muligheter til å finne egnet bolig på Nesodden. Boligmassen 

består i stor grad av eneboliger og andre selveierboliger som er lite egnet for 

Nesoddens ungdom, enslige og økonomisk svake grupper. SV vil arbeide for å 

gjenreise den sosiale boligbyggingen. 

 

 
Derfor vil Nesodden SV 

 prioritere mindre og rimelige boliger framfor dyre eneboliger 

 stille krav om innpassing av ungdomsboliger og småleiligheter ved godkjenning av større 
reguleringsplaner, gjerne som utleieboliger eller med vilkår som hindrer spekulasjon 

 gi ungdomsrådet gode arbeidsvilkår, mulighet for å etablere ungdomsstyrte tiltak og tale- og 
forslagsrett i kommunestyret  

 ha som mål at kommunen tar inn flere lærlinger 

 sikre fortsatt drift av ungdomskafeen, videreføre Kulturarena Berger og være innstilt på å støtte 
opp under andre nye tilbud 

 

 

Eldre 

Folk lever stadig lengre. Kommunen må møte dette med gode tilbud og mulighet for å 

ta i bruk de eldres ressurser. Nesodden skal være en god kommune å leve i for 

mennesker i alle aldre. Eldre skal ha en trygg alderdom og en naturlig plass i alle 

deler av Nesodden-samfunnet. 

 

SV vil gå inn for at bolig-, pleie- og institusjonstilbudet blir langt mer variert enn i 

dag, med alle trinn fra egen bolig til sykehjem.  Vi vil støtte opp under initiativ til 

eldrekollektiv og liknende. Eldrepolitikken må videreutvikles etter intensjonene i 

samhandlingsreformen. 

 

SV vil sørge for høy kvalitet og brukertilpasning gjennom økt brukermedvirkning. Vi 

vil gå mot forslag om å konkurranseutsette eldreomsorgen.  

 

 
Nesodden SV vil 

 gå mot konkurranseutsetting av eldreomsorgen 

 arbeide for mer mangfoldige bo- og omsorgsformer 

 inspirere til og støtte lokale tiltak som nabohjelp, frivillighetssentralen, jobbsentralen o.l. 

 arbeide for gode møteplasser for eldre 
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Et inkluderende samfunn 
Nesodden har lange tradisjoner i en raus og inkluderende holdning overfor 

flyktninger og innvandrere. SV vil arbeide for at Nesodden tar i mot et så stort antall 

beskyttelsestrengende som mulig, og at de sikres gode tilbud både med hensyn til 

språkopplæring, barnehage, skole og bolig. Et godt samarbeid med frivilligheten er 

viktig, men det fellesskapet som kommunen utgjør må likevel ha det grunnleggende 

ansvaret for dette. 

 

Kultur 
Nesodden står i en særstilling som kulturkommune, med et særdeles rikt 

amatørkulturliv, og med en større andel profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere enn 

noen annen kommune. Dette er en stor verdi for Nesodden, og en viktig del av 

kommunens identitet. 

 

Som en kulturproduserende kommune har Nesodden et særlig stort ansvar for å tilby 

et mangfold av ulike arenaer for produksjon og opplevelse av kultur. SV har tatt 

initiativ til å få kartlagt kommunens mange ulike kulturarenaer, og vil følge opp dette 

i form av videreutvikling av de eksisterende og etablering av nye. 

 

Kulturpolitikken må ha som mål at alle skal kunne oppleve og ta del i kunst og 

kulturuttrykk. Kulturopplevelser gir økt livskvalitet. Folk skal bli aktivisert til å 

skape noe og utvikle sine interesser i eget nærmiljø. Kulturytringer bevisstgjør og 

skaper trivsel og mellommenneskelig kontakt. Særlig er det viktig at barn og unge får 

et allsidig kulturtilbud. 

 

De mange skapende og utøvende kunstnerne som bor i kommunen, er med på å gi 

kommunen sitt særpreg og er en berikelse for kommunen. SV vil arbeide for at den 

kunstneriske produksjonen som skjer på Nesodden eller ved nesoddinger blir mer 

synlig og tilgjengelig i lokalsamfunnet. Arrangementer og tiltak som «Kulturisten», 

Nesodd-spelet og Nesoddparken markedsfører Nesodden på en god måte som en 

kulturkommune. Kommunen må fortsatt stå ansvarlig for eller støtte slike tiltak. 

 

Kommunen bør støtte lokale kulturprosjekter og -produksjoner og kjøpe kunst og 

kultur av de lokale kunstnerne. Ikke minst der barn og ungdom ferdes, bør 

kunstuttrykk ha en naturlig plass. Kommunen bør oppfordre til og støtte kreative 

prosjekter som involverer samarbeid mellom barn/unge og profesjonelle kunstnere. 

 

Kulturskolen på Nesodden er stor, mangfoldig og profesjonell. Den bør være et 

kommunalt tilbud til alle som ønsker det. Kulturskolen skal gis utviklingsmuligheter. 

Den bør i økende grad ses i sammenheng med skole- og SFO-tilbudet, og bør også 

kunne favne andre grupper enn de unge. 

 

SV vil arbeide for å gjøre biblioteket til Nesoddens viktigste møteplass og arena for 

demokrati og samfunnsdebatt. I tillegg til de tradisjonelle bibliotekoppgavene må 

biblioteket kunne ivareta befolkningens ønsker og behov for kultur/informasjon/ 

underholdning i ulike medier. Bibliotektjenesten må forbli en samfunnsoppgave og 

ikke privatiseres. 

 

En stor andel av Nesoddens innbyggere står utenfor statskirken. Det betyr at det er 

et stort behov for et verdig ritualhus eller seremonirom som kan brukes av mennesker 

med en annen tro eller et annet livssyn. SV vil prioritere dette foran nye kirkebygg. 
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Nesodden rommer mange unike kulturmiljøer og kulturlandskap, fra det gamle 

jordbrukslandskapet til 18- og 1900-tallets sommermiljøer og etterkrigstidas 

forstadsbebyggelse. Dette utgjør viktige kulturverdier for lokalsamfunnet. SV vil 

arbeide aktivt for å ta vare på disse, bl.a. ved å følge opp vedtaket om å utarbeide en 

kulturminneplan, og ved å legge vekt på bevaringshensyn i enkeltsaker. 

 

 
Nesodden SV vil 

 arbeide for et mangfold av arenaer for produksjon, omsetning og opplevelse av mange ulike 
kulturuttrykk, herunder bygge opp under tiltak som Galleri Vanntårnet og Nesoddhuset 

 gi gode vilkår for Nesoddparken, blant annet ved å bygge opp under tilbud som gjør det lettere 
å gjøre kunstnerisk virksomhet til en næringsvei 

 arbeide for etablering av et senter for scenekunst på Nesodden 

 at kommunen støtter det lokale og grendebaserte kulturtilbudet  

 ha rimelig leie av kommunale lokaler for kulturelle aktiviteter  

 utvikle kulturskolen videre 

 arbeide for et livssynsnøytralt seremonirom 

 at kommunen investerer i kunst- og kulturuttrykk fra Nesoddens kunstnere, og arbeide for at 
en prosent av byggekostnadene ved nybygg brukes til kunstnerisk utsmykking 

 sikre at det lages en kulturplan som inneholder en strategi for videreutvikling av Nesodden som 
kulturkommune 

 styrke kulturisten 

 følge opp arbeidet med en kulturminneplan, og legge vekt på bevaringshensyn i enkeltsaker 
 

 

Idrett 
Idretten gir gode helsegevinster, og skaper god livskvalitet. Forholdene ligger godt til 

rette for allsidig idrettsaktivitet på Nesodden..  

 

SV mener at breddeidretten må prioriteres, ikke minst ut fra de nye store oppgavene 

kommunen har fått med å sikre god folkehelse. Dette innebærer allsidige tilbud og 

demping av konkurransementaliteten blant barn og unge. Helse, trivsel, miljø og 

inkludering er verdiene SVs idrettspolitikk bygger på. 

 

SV vil arbeide for å følge opp idretts- og friluftsplanen, i samarbeid med idrettens 

organer. 

 

 
Nesodden SV vil 

 sikre gode leke- og spillmuligheter i nærmiljøet  

 at alle skoler har tilrettelagte utearealer 

 styrke lokale baner og mindre idrettsanlegg i de ulike grendelagene 

 prioritere opprusting og skikkelig vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg framfor utbygging 
av nye, større anlegg 

 arbeide for et multisportanlegg på Berger, og at det anlegges slik at viktige miljøverdier ivaretas 

 støtte holdningsskapende arbeid, spesielt mot doping og rusbruk, og lederopplæring 

 at kommunens samarbeid med friluftsorganisasjoner og idretten gjennom Nesodden idrettsråd 
utvikles videre 

 legge til rette for at funksjonshemmede kan ta del i idrettslivet 

 at ressursene fordeles rettferdig mellom tradisjonelle gutte- og jenteaktiviteter, og mellom 
organisert og uorganisert ungdom 

 arbeide for at alle grendelag skal ha lokaler til kultur- og idrettsformål 

 vurdere alternativer for å gjøre et svømmeanlegg tilgjengelig for hele Nesoddens befolkning 
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Helse   
Samhandlingsreformen har gitt kommunene langt større helseoppgaver, både 

forebygging og behandling. For at reformen skal virke etter hensikten, må det 

kommunale tilbudet bygges ut for å løse disse oppgavene på en god måte. På flere 

områder skal innbyggerne få et like godt eller bedre tilbud i nærmiljøet. Vi vil følge 

opp reformen ved å utvikle Nesoddtunet til et «nærsykehus», som ikke bare er rettet 

mot den eldste delen av befolkningen, og ved styrking av lokal legetjeneste. Vi går inn 

for at det akutte døgntilbudet og døgnlegevakt er plassert på Nesodden. 

 

SV vil fortsette å utvikle et godt helsetilbud for kommunens innbyggere. En god 

helsepolitikk består ofte i å sette inn en ekstra innsats for de som er svakest i 

samfunnet. 

 

SV mener det er viktig å være i forkant med å iverksette god forebygging og tilby 

innbyggerne et nært tilbud i tråd med visjonene i samhandlingsreformen.  

 

En vellykket gjennomføring på denne måten krever at kommunen tilføres nok 

ressurser. Nesodden SV vil arbeide aktivt for dette. 

 

Nesodden har i dag for få tilpassede boliger for eldre og for funksjonshemmede. SV vil 

arbeide aktivt for at det settes av arealer og bygges flere slike. Kommunen skal ha 

ansvar for å bygge og drifte omsorgsboliger. 
 

 
Nesodden SV vil 

 gjeninnføre døgnlegevakt og etablere kommunal akutt døgnenhet på Nesodden, det vil si 
reversere kommunestyrets vedtak om å ha disse tilbudene i Ski 

 gå inn for bygging av flere offentlige omsorgsboliger, herunder etablering av bemannede 
boliger for rusbrukere 

 styrke avlastings- og støttekontakttilbudet 

 arbeide for etablering av lavterskel helsetilbud til eldre og folk med svak økonomi 

 jobbe for et bedre kulturtilbud for beboerne i de kommunale institusjonene 

 arbeide for at også tungt pleietrengende får bo hjemme i livets sluttfase dersom de ønsker det 

 arbeide for styrking av hjemmebaserte tjenester, og særlig innen hjemmesykepleie 

 arbeide for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i takt med befolkningsutviklingen, og for å 
gi et fullgodt tilbud til dem som utskrives fra sykehus 

 styrke det psykiatriske dagtilbudet på Nesodden 

 styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og prioritere arbeidet med psykisk helse for 
barn og unge mer 

 se på godt bemannede skoler og barnehager som viktige forebyggende helsetiltak 

 at kommunen skal invitere lokalt næringsliv og kunstnere inn i omsorgsarbeidet og innenfor 
psykisk helse 

 bygge opp under avhengighetsforebyggende tiltak, og styrke oppfølging og rehabilitering av 
rusmisbrukere 
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Nesodden har bevart viktige kvaliteter i en utstrekning som er sjelden så nær Oslo. 
Kommunen vår rommer en variasjon i miljøer som er ganske unik. Vi har et bredt 
spenn av gode bomiljøer. Vi har alle kort vei til sjø, til skog, til kulturlandskap og til 
byen. Vi bor i en kommune som er landlig og urban på samme tid, og kan ha glede 
av så vel bygdelivets mange kvaliteter som det storbyen kan tilby. SV ser det som 
et overordnet mål å ta vare på og videreutvikle dette. 
 

Den store utbyggingen i Osloregionen setter både miljøet og kommunens økonomi 

under press. Ved siden av at en for sterk og lite kontrollert utbygging belaster miljøet, 

betyr et for raskt voksende folketall at kommunens økonomi svekkes, som følge av at 

inntektene ikke holder tritt med investeringsbehovene. SV ønsker en kontrollert 

vekst og en utbygging som er styrt ut fra felleskapets interesser og de verdiene vi 

forvalter på Nesodden. 

 

Samtidig mener vi at det er plass – både til kommunens egne unge og andre. Vi vil 

tenke helhetlig, nytt og annerledes. Nesoddens begrensede arealer kan ikke fortsatt 

brukes til stadig flere eneboliger. Vi trenger en mer variert boligmasse, ikke minst for 

å gi mennesker i etableringsfasen mulighet for å skaffe seg en bolig på Nesodden. Nye 

utbyggingsområder må brukes til boligtyper som er areal-, miljø- og klimaeffektive. 

Grøntkorridorer for dyre- og mennesketråkk skal sikres mellom grønne lunger. Det 

skal være vegetasjonsskjermer rundt og omkring byggeområder og langs veier, og det 

skal settes av plass til større leke- og fellesarealer inne i boligfeltene. 

 

Vi vil primært skape gode bomiljøer ved å bygge relativt tett, lavt og bilfritt. 

Kommunens sentrumsområder må defineres og avgrenses. I disse områdene bør det 

bygges relativt tett, mens de øvrige boområdene skal bevare sitt grønne og åpne preg. 

Vi vil bevare grendestrukturen, og vi vil være aktive i utviklingen av nærmiljøanlegg 

og andre tilbud i lokalmiljøet. 

 

De grønne lungene i Tangen-området og bokvalitetene der er særlig utsatt. SV legge 

særlig vekt på bevaring av de grønne lungene i Tangen-området, enten det dreier seg 

om private utbyggingsinteresser eller kommunens egne arealer. 

 

Fagerstrand har større tilgjengelige arealer enn ellers i kommunen, både til bolig, 

næring og fellesformål. Samtidig er reiseveien med offentlig transport nokså lang, og 

det lokale servicetilbudet er begrenset. For å gi grunnlag for utvikling av 

sentrumsfunksjoner, servicetilbud, offentlige transporttilbud og lokalt næringsliv, 

mener SV det kan tenkes annerledes om den videre utviklingen av deler av 

Fagerstrand enn de andre grendelagene på Nesodden, både mht. utbyggingsmønster 

og volum. En mulig utvikling er transformasjon av gamle industriområder til 

næringsliv, servicetilbud og boliger, slik at viktige samfunnsmål kan oppnås uten at 

de går på tvers av eksisterende bomiljø-, kultur- og naturverdier. Områdeplanen for 

Fagerstrand må sikre gode sentrumsarealer, og sikre mulighetene for båtbasert 

kollektivtrafikk. 
  

 

En grønnere kommune 
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Nesodden SV vil  

 være pådriver for helhetstenkning og effektiv arealbruk, finne de kollektivnære områdene som kan 
fortettes og være pådriver for en overordnet utbyggingsstrategi 

 styre utbyggingstakten slik at den kommunale planleggingen og utbyggingen av skoler, 
barnehager og andre kommunale tilbud holder tritt med befolkningstilveksten 

 kreve at utbygging tilpasses det lokale miljøet 

 arbeide for at fjordsidene beholder sitt grønne preg. Strandsonen skal skjermes mot ny 
bebyggelse, ut over de gamle industriområdene på vestsiden 

 være pådriver for vern av dyrket mark og verdifulle kulturlandskap og kulturområder 

 verne grønne lunger og lekeplasser i boområdene 

 sikre at den videre utbyggingen av sentrumsområdet ikke går på tvers av nærområdenes behov 
for grøntarealer, leke- og idrettsområder, offentlig rom og skoletilbud    

 ha konsekvent oppfølging av markagrensen. Sammenhengende skogsområder på tvers av 
Nesodden må beskyttes 

 åpne for tett, lav og bilfri bebyggelse der forholdene ligger til rette for det 

 definere klart avgrensede sentrumsområder, der det kan legges opp til alternative 
utbyggingsformer med større tetthet, men ønsker ikke utbygging med boligblokker utenfor disse  

 være pådriver for at estetiske vurderinger blir tillagt større vekt både i boligområder, offentlig 
bebyggelse, veiutbygging osv. 

 at ny regulering til utbygging kun skal skje i områder med lav økologisk verdi og i nærheten av 
kollektivtilbud 

 legge til rette for etablering av en økolandsby og andre økologiske utbyggings- og boformer 

 videreføre arbeidet for at Fagerstrand utvikles til et spennende lokalsentrum 

 arbeide for at Nesodden kommune aktivt bruker utbyggingsavtaler som sikrer at større 
kommersielle utbyggere bekoster nødvendig infrastruktur 

 utnytte ressursene i den eksisterende bebyggelsen ved å legge til rette for forsvarlig konvertering 
fra fritidsbebyggelse til boliger 

 sikre bedre adgang til strandsonen gjennom å beskytte allemannsretten til opphold og ferdsel, og 
ved å arbeide for å utvide de områdene som er tilgjengelige for allmennheten 

 

 

Miljø og klima 
Klimautfordringene må tas på alvor – og mye av arbeidet må gjøres på hjemmebane. 

Nesodden SV vil legge stor vekt på at kommunen tar ansvar. Klimakutt må tas i alle 

sektorer, og kommunens samfunnsplanlegging må sikre langsiktig bærekraftige 

løsninger. 

 
 
Nesodden SV vil  

 gi miljøsaker en overordnet plass i politikken på Nesodden 

 sikre biologisk mangfold, lokale miljøverdier og forhold som er viktige for det globale klimaet 

 bevare Nesoddmarka 

 stille krav til klimanøytralt drivstoff ved all fornyelse av kommunale kjøretøy 

 arbeide for utfasing av oljefyring i kommunale bygg og kommunalt forbud mot oljefyring 

 at energibruken i alle kommunale bygg gjennomgås, og at det skal gjennomføres energisparetiltak 
i tråd med målet 

 at kommunen gjør miljøriktige valg i sin egen drift og i sine egne byggeprosjekter, bl.a. gjennom 
jordvarme, naturlig ventilasjon, ENØK-tiltak og overgang til fornybare energikilder i alle nybygg og 
ved større ombygginger 

 oppfordre til og støtte nybygg med standard som aktivhus eller plusshus 

 arbeide for at Nesodden kommune legger til rette for og motivere innbyggerne til bruk av fornybar 
energi  

 støtte forsøk med permakultur 
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Avløpsrensing og renovasjon 
Utslipp av kloakk bidrar til forurensing av fjorden og lokal forurensing av 

drikkevann.  

 

Tradisjonell utbygging av sentraliserte avløpsløsninger har vært viktig for å løse 

utslippsproblemene, men disse belaster våre egne vannkilder, gir dårlig resirkulering 

av viktige ressurser som bl.a. fosfor. De krever gjerne også store naturinngrep i 

bomiljøene og store kostnader for den enkelte, og dermed delingstvang og byggepress. 

Dette er et område der det kreves vilje til nytenkning, men også et område hvor 

Nesodden har mulighet for å være nyskapende. 

 
 
Derfor vil Nesodden SV  
 være pådriver for kretsløpsbaserte renseløsninger i nye byggeområder 
 sette krav til ny bebyggelse med hensyn til slikt som vannsparing og naturbaserte rensemetoder 

 samarbeide med forskningsmiljøene, for eksempel på NMBU, om bioenergi og kretsløpsløsninger 
 

 

Nesodden SV gikk inn for Follo Rens utvikling av «Kretsløp Follo», som representerte 

en framtidsrettet løsning for å ta vare på de store ressursene i avfallet, og som i større 

grad enn dagens ordning var basert på henting hjemme hos den enkelte. Prosjektet 

ble skrinlagt, men SV vil arbeide videre for avfallshåndtering basert på kretsløp-

stenkning, samtidig som vi vil gå inn for tiltak for å redusere avfallsmengden, for 

estetisk gode oppsamlingsløsninger og for lokal ressursutnyttelse i form av bl.a. 

hjemmekompostering for dem som ønsker det. 

 
 
Nesodden SV vil 
 arbeide for reduksjon av avfallsmengden og gå inn for kretsløpsbasert avfallshåndtering 
 

 

Kollektivtrafikk 
Nesoddens beliggenhet og befolkningsstruktur gjør kollektivtrafikk og samferdsels-

spørsmål til en av hovedsakene i lokalpolitikken. Nesoddens kommunikasjonsmidler 

er ikke bare transportmidler, men også en viktig del av vår identitet og trivsel. 

Ansvaret for kollektivtransport ligger hos Akershus fylkeskommune. Nesodden SV vil 

være pådriver for at kollektivtilbudet på Nesodden blir best mulig. 

 

Økt bruk av fjorden som reisevei og gjenopprettelse av kysttrafikken er en av de 

viktigste sakene for SV. Befolkningsvekst i flere av tettstedene langs fjorden og 

endrede holdninger gir oss gode argumenter for å ta fjorden mer i bruk. Kysttrafikk 

vil gi kortere reisetid og mindre bilkjøring, og dermed redusere trafikkbelastningen i 

Tangen-området. I første omgang vil vi gå inn for en befolkningsmessig styrking av 

Fagerstrand-området og andre knutepunkter langs vestsiden for å legge grunnlag for 

gjenopprettelse av båttrafikk her. 

 
 
Nesodden SV vil 

 arbeide for opprettelse av hurtigbåttilbud Fagerstrand – Oslo 

 arbeide for gjenopprettelse av kysttrafikken på begge sider og videreutvikling av fjorden som 
transportvei 

 ta vare på den eksisterende infrastrukturen knyttet til kysttrafikken gjennom fortsatt restaurering av 
bryggene  

 gå inn for halvtimesruter på dagtid og i helgene 
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 gå inn for ringbuss 

 arbeide for fullt samsvar mellom buss- og båtrutene, også i Jaer/Blylaget 

 arbeide for ring-/tverrforbindelse også i kommunegrensen mellom Fagerstrand, Slottet og Blylaget, 
og å bedre internforbindelsen til Frogn 

 arbeide for bedre kollektivtilbud mot de øvrige Follo-kommunene 

 arbeide for at mer miljøvennlig teknologi tas i bruk i kollektivtrafikken 

 arbeide for at alle offentlig tilgjengelige veier på Nesodden blir forsvarlig vedlikeholdt, både 
sommer og vinter 

 

 

Trafikksikring og redusert biltrafikk 
Et godt kollektivtilbud og en bevisst befolkning har gjort at tallet på privatbiler er 

langt lavere på Nesodden enn i de andre nabokommunene til Oslo. SV vil bygge opp 

under dette gjennom effektiv kollektivtrafikk, et utbyggingsmønster som ikke legger 

opp til bilbruk og tilgang til viktige offentlige og private tilbud i nærmiljøet, og ved å 

sette tiltak for miljø og trafikksikkerhet foran trafikkutbygging på bilens premisser. 

Ny adkomstvei til kommunen er nødvendig både av hensyn til trafikksikkerhet og 

næringsutvikling, og vi vil være pådriver for at dette prioriteres. Nesodden har vært 

spart for gjennomgangstrafikk og store trafikkutbygginger. Dette er et gode vi vil ta 

vare på. SV vil være garantist for at veibygging og biltrafikk ikke forringer 

boområder, landskap og naturmiljøer. 

 
 
Nesodden SV vil 
 gå inn for utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveier langs riksveiene på begge sider 

og  lokale trafikksikringstiltak i boligområder og på skoleveier. Slik utbygging må miljøtilpasses på 
samme måte som annen utbygging og være pådriver for at Nesodden kommune ferdigstiller 
reguleringsplaner for disse, slik at de kan prioriteres av fylket 

 beholde og utvikle flest mulig tilbud som barnehage, skole, postkontor, forretninger, kultur- og 
idrettsanlegg der folk bor 

 arbeide for ny adkomstvei til Nesodden, men gå mot nye veiprosjekter som ikke er begrunnet av 
miljø- eller trafikksikkerhetshensyn 

 ha lokale veisystemer i beskjeden skala, for å oppnå lavere fart og fordi dette i mange tilfeller gir 
like effektiv trafikksikring som tekniske inngrep 

 la vel og borettslag legge fartshumper i boligveier der det ikke til hinder for kollektivtrafikk 
 ha flere innfartsparkeringer, også sør i kommunen 
 være pådriver i kommunens arbeid med trafikksikkerhet 
 

 
 

 
SV vil arbeide for bærekraftig bruk av dagens og morgendagens ressurser, både 
natur, miljø og mennesker, for å sikre eksistensgrunnlaget for våre egne og fram-
tidens generasjoner. SV legger større vekt på menneskelige verdier og økologisk 
balanse enn kortsiktig økonomisk vekst, selv om dette i enkeltsaker kan være 
omstridt og upopulært. 
 

Nesodden SV tenker helhetlig i utdanningstilbudet fra barnehage til videregående 

skole og fra kompetanse til næringspolitikk. 
 

  

 

En framtidsrettet kommune 
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Barnehager 
Nesodden SV var pådriver for den omfattende utbyggingen som ga full barnehage-

dekning, og på nasjonalt plan fikk vi gjennomslag for makspris. Nå er den viktigste 

utfordringen å opprettholde og styrke kvaliteten i innholdet. 

 
 
Nesodden SV vil 

 at nye barnehager skal bygges i offentlig regi, og at kommunen skal overta eller erstatte private 
barnehager som nedlegges 

 innføre rett til barnehageplass i nærmiljøet 

 arbeide for å øke andelen fagutdannet personal ved barnehagene 

 legge til rette for at barnehageansatte kan kombinere jobben med relevant etterutdanning 

 gå inn for at barnehagene får tilskudd til barn med spesielle behov tilsvarende tilskudd til barn som 
har definert funksjonshemming 

 legge til rette for flere åpne barnehager og barnehager med tilbud til fremmedspråklige barn 
 

 

Skole 
Nesodden SV er en forkjemper for ressurser til skolen, både når det gjelder skolebygg, 

lærerkrefter og andre ressurser. Nesodden SV mener skolen blir bedre dersom elevene 

får et allsidig og langt mer integrert tilbud av SFO, leksehjelp, kulturskole, fysisk 

aktivitet, friluftsliv og skolemat i kombinasjon med et godt faglig tilbud. Derfor vil vi 

arbeide for en mer helhetlig skoledag. Vi ønsker at Nesodden skal være en foregangs-

kommune for tiltak som bringer oss mot et slikt mål. Det er også fortsatt store behov for 

vedlikehold ved Nesoddens skoler, ikke minst for å sikre barna et godt inneklima og 

læringsmiljø. 

 

SV er opptatt av skolens resultater, både kunnskap, trivsel, sosiale evner og demokrati. 

Vi ønsker likevel ikke offentlig rangering av skolebarna ut fra snevre målinger, og går 

mot offentliggjøring av prøveresultater på skolenivå. Skolen skal styres og utvikles 

gjennom dialog med lærerne, foreldrene og elevene, ikke gjennom lesing av statistikker i 

kommunestyret. 

 
 
Derfor vil Nesodden SV 

 beholde dagens skolestruktur 

 gå inn for nye skoler på Fagerstrand og Tangen dersom elevtallsutviklingen krever det 

 arbeide for at skolenes driftsmidler per elev økes, slik at kravene i læreplanen blir bedre oppfylt 

 avslutte ordningen med at målinger av de ulike skolenes elevresultater legges frem for 
kommunestyret 

 arbeide for heldagsskole, der skolefritidsordningen og skolen ses i sammenheng.  

 arbeide for at det gis økte kursmidler til etterutdanning av skolenes personale 

 arbeide for mer læring ute i naturen, f.eks. i skolehager 

 legge til rette for bruk av mer lokal kunst og kultur i skolen 

 videreføre Steilene og To gård som viktige skolearenaer 
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Dyrevern 
SV vil arbeide for god dyrevelferd, både når det gjelder familiedyr, produksjonsdyr i 

landbruket og de dyrene vi har i naturen vår. 

 
 
Derfor vil Nesodden SV 

 gå inn for at det ikke gis fellingstillatelser på sårbare og truede dyrearter  

 arbeide for en god veterinærordning 

 påse at arbeidet med å fjerne piggtråd i Nesodden kommune fullføres 

 legge til rette for etablering av hundeparker 
 

 

Nesodden – en annerledes og framtidsrettet næringskommune 
En stor del av Nesoddens befolkning arbeider utenfor kommunen. Så lenge 

kollektivtilbudet er godt, ser mange på dette som en god løsning. Det vil likevel være 

mange som ønsker arbeid i hjemkommunen. Et sterkere og mer variert lokalt 

næringsliv vil gi flere arbeidsplasser, og et mer levende lokalsamfunn. 

 

Nesodden er en annerledes næringskommune, og næringspolitikken må ta 

utgangspunkt i dette. Vi slår ikke nabokommunene i konkurransen om god vei og 

flate tomter. Nesodden har andre og helt særegne kvaliteter. Med kombinasjonen av 

bomiljøkvalitet og lokalisering midt i landets politiske, kulturelle og økonomiske 

sentrum har vi en befolkning som er i en klasse for seg når det gjelder kompetanse og 

kultur og næring. 

 

De som etablerer framtidas næring, der kunnskap og kreativitet vil være en nøkkel, 

de velger gode, inspirerende og utviklende steder. Derfor er det god næringspolitikk å 

forstå og dyrke det som gjør Nesodden unikt, som vårt viktigste potensial. Det vil også 

være den aller beste forutsetningen for det øvrige næringslivet, også det som ikke kan 

kalles annerledes eller kreativt. 

 

Slik SV ser det, ligger den viktigste innsatsen for å utvikle Nesoddens næringsliv 

derfor i å ta vare på, utvikle og profilere det vil har til forskjell fra andre. Vi har vårt 

viktigste potensial innenfor kultur- og kunnskapsnæringene. Derfor er det god 

næringspolitikk å ta vare på Nesoddens grønne verdier og særpreg. Dette er også en 

viktig forutsetning for å utløse potensialet for kultur- og opplevelsesbasert 

næringsutvikling. Et eksempel er kunst- og kulturnæringssenteret Nesoddparken, 

som SV tok initiativet til. SV vil fortsatt arbeide for gode rammevilkår her. 

 

SV vil også arbeide for at det eksisterende og tradisjonelle næringslivet skal ha gode 

vilkår. Vi vil fortsatt være pådriver for å etablere nye og beholde eksisterende 

næringsarealer, vi vil arbeide for bedre infrastruktur og ny vei til Nesodden, og vi går 

inn for at kommunen prioriterer næringsformål i saksbehandlingen. SV vil fortsatt 

være pådriver for at Sunnaas sykehus skal ha best mulige rammevilkår.  

 

Enkelte områder har spesielle utviklingsmuligheter. Tangen brygge har med sin 

unike beliggenhet også et klart utviklingspotensial. SV er åpen for at vi i den 

kommende perioden ser på området på nytt, for å utvikle tilbud som beriker 

Nesodden. Vi vil da legge stor vekt på at området ikke privatiseres, at hele Nesodden 

beholder full tilgang til de unike naturkvalitetene, og at virksomheten som etableres 

representerer tilbud som er bredt ønsket og etterspurt. I tillegg mener vi at en åpen, 

bred og grundig prosess for å finne ut hva Nesodden vil og ikke vil med dette unike 

stedet vil være en avgjørende viktig forutsetning for å lykkes. 
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På Fagerstrand går vi inn for en helhetlig utvikling av de store uutnyttede 

industriområdene, slik at det etableres et sterkt lokalsentrum med både boliger, 

servicetilbud og framtidsrettet næringsvirksomhet. Næringsområdene og de nye og 

eksisterende boligområdene i nærheten av Nesoddparken må utvikles helhetlig. 

 

SV vil gå mot søndagsåpne butikker. I kommuner som åpner for dette kan butikker 

bli tvunget til å holde åpent mot sin vilje, for å unngå å miste kundene eller fordi 

butikksenteret de er etablert i krever det. Det bør heller stimuleres til mindre forbruk 

og mer fritid.  

 

 
Nesodden SV vil 

 arbeide for at Nesodden blir en foregangskommune for småskala næringsetablering og etablering 
av kulturnæring 

 prioritere næringsformål i kommunens saksbehandling 

 legge til rette for småskala næringsvirksomhet også i boområdene 

 legge til rette for mer næringsetablering i sentrumsområdet på Tangen, i lokalsentrene ved kirken, 
Sunnaas og Fjellstrand, og på Fagerstrand 

 utvikle de eksisterende næringsarealene, gå mot omgjøring av egnede næringsarealer til andre 
utbyggingsformål, og øke næringsandelen i sentrumsområdene 

 inspirere til nytenkning og tilrettelegge for nisjevirksomheter 

 vektlegge kommunens potensial innenfor kultur- og kunnskapsbaserte næringer, samt mulighetene 
innenfor opplevelse/kulturturisme 

 sikre gode vilkår for Nesoddparken 

 arbeide for at de store industriområdene på Fagerstrand utvikles til næring, boliger og servicetilbud 

 kreve helhetlig planlegging av større områder med næringspotensial 

 arbeide for å trekke bærekraftig og miljøvennlig næring til Nesodden. Vi ønsker at Nesodden satser 
på fremtidsrettede kommunaltekniske løsninger i samarbeid med forskningsinstanser som NMBU 
på Ås 

 gå mot søndagsåpne butikker 
 
 
 
 


