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En grønn og levende kulturkommuneClaudia Behrens
er ordførerkandidat for Nesodden SV

Siden 1991 har jeg vært aktiv i kommune-
politikken på Nesodden og har sittet i 
kommunestyre, formannskap, og de fleste 
utvalg og råd. Jeg har en mangslungen 
karriere fra fabrikkarbeider, pleieassistent, 
lærer og selvstendig næringsdrivende til 
saksbehandler i staten.

I politikken startet jeg som 14-åring i 
Sosialistisk ungdom i Vest-Tyskland. Jeg 
har politisk erfaring både på lokal, nasjonal 
og internasjonal plan.

I kommende periode satser jeg særlig
på langsiktig planlegging av kommunen.
Vi trenger en bærekraftig kommune med
gode tjenestetilbud til innbyggerne, gode
oppvekstvillkår, og et godt miljø! 

Jeg er stolt av og glad for å kunne presentere valgprogrammet vårt for perioden 2019 til 
2023. Vi har vært mange som har jobbet med programmet over lengre tid, og resultatet 
viser det Nesodden SVs medlemmer og kandidater brenner for.

Kandidatene våre viser en variasjon som gjenspeiler mangfoldet vi har i kommunen vår, 
både innbyggere med praktiske yrker og høyt utdannende. Interessen blant kandidatene er 
også veldig variert, skole og oppvekst samt klima og miljø er noe som peker seg særlig ut.

I kommende periode ønsker vi også en moderat boligutvikling der vi ønsker å redusere
antall boligenheter som bygges årlig. Vi ønsker at det bygges flere boliger til unge og 
familier med lavere inntekt. For å styrke økonomien i lavinntektsfamilier ønsker vi at 
barnetrygd fjernes fra beregningsgrunnlaget til økonomisk sosialhjelp.  

Vi ønsker at Nesodden kommune skal bli en kommune som tiltrekker seg bærekraftige 
bedrifter som skaper lokale arbeidsplasser, særlig innen kunst og kultur – en langsiktig 
jobb.

Kandidatene våre danner et fantastisk team som jeg er glad for å få samarbeide med.
Vi ønsker å komme i posisjon, slik at vi jobber sammen med rødgrønne partier for å få 
Nesodden kommune til å bli en mer rettferdig og enda grønnere kommune. Det kan du 
hjelpe oss med: Stem SV i kommunevalget mandag 9. september 2019.

 

Claudia Behrens
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En mer demokratisk kommune

Nesodden SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av medinn-
flytelse også̊ mellom valgene, og vil utvikle nye, inkluderende og 
framtidsrettede metoder for demokratisk medvirkning. Vi ønsker 
mer tillit til det politiske systemet gjennom at de folkevalgte for-
valter tilliten de har fått av velgerne på en åpen og tydelig måte. 

Innbyggernes mulighet til å fremme egne saker og komme med 
egne standpunkter skal styrkes. Nesodden kommune skal være en 
transparent kommune der innbyggerne lett kan få informasjonen 
de har behov for. Derfor vil SV bedre informasjonsflyten mellom 
kommunen og lokalbefolkningen, og gjøre nettsidene til kom-
munen oppdaterte. Dokumenter, sakslister og møtenes tid og 
sted må være lett å finne for alle. 

Nesodden SV vil jobbe for at offentligheten i Nesodden kommune 
skal være preget av mangfold og solidaritet. Den politiske debatten 
skal være saklig og inkluderende. Aggressive og intolerante 
aktører skal ikke få dominere i offentlig debatt. Vi vil arbeide for 
at vi må ta avstand til alle former for konspiratoriske, reaksjonære 
og autoritære politiske bevegelser. Rasisme og hatprat kan ikke 
tolereres. 

Nesodden SV mener at det er viktig for lokaldemokratiet at Nes-
odden bevares som selvstendig kommune. 

Nesodden SV vil
• Sørge for åpenhet, tydelig kommunikasjon og tilgjengelige 
 planer og transparente kommunale prosesser slik at inn-
 byggerne kan følge prosessene i kommunen.
• At innbyggerne har mulighet til å delta i kommunens demo-

kratiske beslutningsprosesser gjennom høringer, folkemøter 
 og spørsmål til kommunestyret.
• At kompetansen til frivillige organisasjoner og lokale foreninger 

brukes som verdifulle innspill i høringer, og aktivt invitere disse 
inn i kommunens prosesser.

• Sørge for at offentlige dokumenter er lett tilgjengelige og opp-
daterte for alle.

• Arbeide for at lokalaviser og digitale medier som bidrar til at 
innbyggerne kan delta i saklige og objektive debatter, får 

 styrket sin posisjon i lokalsamfunnet.
• Styrke innbyggernes muligheter til å fremme egne synspunkter 

og saker på̊ en enkel måte, og føle eierskap og medbestemmelse 
i politiske prosesser i lokalsamfunnet sitt.

• Jobbe for å få opp valgdeltakelsen i kommunevalg ved opplysning, 
inkludering og medvirkning.

• Tilrettelegge for demokratisk medborgerskap for unge, gode 
arenaer for å opparbeide bevisst ytringskultur for barn og 

 unge og utvidet stemmerett til 16-åringer.
• Gå inn for å gjeninnføre folkeavstemning.
• Beholde Nesodden som selvstendig kommune.
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En sosialt rettferdig kommune

Nesodden SV vil kjempe for en kommune 
for de mange, ikke for de få. SV arbeider for 
rettferdig fordeling av kommunens ressurser 
blant innbyggerne. Innbyggerne skal ha 
likeverdig tilgang til natur, kultur, offentlige 
velferdstjenester og materielle goder. 

I gode lokalsamfunn trenger vi hverandre. 
I et slikt samfunn går innbyggerne før 
utbyggerne, og sosial boligbygging før 
pengesterke spekulanter. Vi mener at det 
å beholde Nesoddmarka og dyrkbar mark 
er viktige grønne løsninger i et slikt sam-
funn. Vi vil investere i mennesker ved å 
arbeide for en velferd uten profitt og kom-
mersialisering. Vi vil investere i mennesker 
ved å jobbe for fellesskap, ikke forskjeller, 
de som har minst fra før skal få et løft. 
Nesodden kommune skal være en solidarisk, 
rettferdig og grønn kommune!

BOLIGER FOR ALLE
Alle mennesker skal ha et sted å bo, i et godt 
bomiljø. Boligprisene på̊ Nesodden har i 
likhet med mange andre bynære kommuner 
blitt høye. Inngangsprisen for å komme 
inn i boligmarkedet har utviklet seg til å bli 
vanskelig for mange, både unge nyetablerte, 
enslige og andre grupper. Nesodden SV 
mener at det skal være mulig også̊ for disse 
gruppene å komme inn på boligmarkedet, 
og kunne fortsette å bo på̊ Nesodden. SV 
vil gjenskape en sosial boligpolitikk som 
favner alle. Sosiale boligprosjekter demper 
prisene i resten av markedet fordi folk får 
et alternativ. Boligutviklingen skal tilpasses 
eksisterende bomiljø og vi skal verne om 
levende nabolag og sikre grøntområder 
med hundremetersskoger. Boligbygging 
skal ikke være på̊ bekostning av fellesskapets 
arealer, den skal være for de mange, og 
ikke for de få. 

Nesodden SV vil
• Ha en fornuftig utbyggingstakt som er 

lavere enn dagens prognoser. Kommunens 
infrastruktur må bygges ut i takt med 
befolkningsveksten. 

• At det skal bygges prisregulerte boliger.
• At at det etableres leie-til-eieboliger på 

Nesodden
• Øke bruken av startlån og øke antall 

utleieboliger for ungdom.
• Prioritere mindre, rimeligere botilbud, 

framfor store, dyre boligprosjekter. 
• Ta hensyn så boligområdene er 
 harmoniserte og estetisk tilpasset. 
• Skjerme strandsone og Nesoddmarka 

mot utbygging. 
• Verne grønne lunger og lekeplasser og 

sikre grønne arealer mellom boområdene. 
• At kommunen skal eie nok arealer til 

samfunnsoppgaver som offentlige bygg, 
næring og boliger.

• Gjøre kommunens tilbud tilgjengelige for 
alle, uavhengig av funksjonsevne og livs-
situasjon.  
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HELSE OG VELFERDSTJENESTER
Rettferdig tilgang til helsetjenester er en 
forutsetning for en god velferdsstat, og en 
grunnleggende rettighet. Kommunehelse-
tjenesten på Nesodden må styrkes og 
trygges for å skape et sosialt rettferdig og 
et solidarisk samfunn. Velferdsstaten er 
avhengig av tillit. Alle på Nesodden skal 
oppleve at det offentlige kan gi et godt 
behandlingstilbud når de blir syke, best 
mulig pleie i alderdom og et solid sikker-
hetsnett hvis uførhet eller langvarig sykdom 
rammer en selv eller en av de nærmeste. 

Nesodden SV vil arbeide for at tjenester 
skal være tilpasset folk og må være nært 
folk. SV vil arbeide aktivt for at kommunen 
tilføres ressurser for å ivareta dette. 
Nærhet er SVs motsvar til høyresidens 
sentraliseringspolitikk. Legevakt og akutt 
døgnmedisinsk senter må ligge i kom-
munen. Paramedic må fortsatt være 
stasjonert på brannstasjonen. Vi mener at 
tjenester bør utføres av det offentlige eller 
av ideelle aktører, ikke kommersielle.

Nesodden SV vil
• Arbeide for å videreutvikle og styrke en 

solid og tilgjengelig fastlegehelsetjeneste 
på Nesodden. 

• Styrke helsestasjonene, skolehelse-
 tjenesten, og arbeidet med psykisk helse 

for barn og unge.
• Styrke og trygge helse- og velferdstilbud 

til barn og voksne med nedsatt funksjons-
evne i kommunen. 

• Styrke hjemmebaserte tjenester, særlig 
hjemmesykepleie. 

• Styrke det psykiatriske dagtilbudet. 
• At det settes av areal og bygges flere 

tilpassede boliger. 
• Arbeide for at sykehjem har gode kjøk-

ken slik at syke og eldre sikres matlyst og 
næringsrik mat. 

• Arbeide for at også̊ tungt pleietrengende 
får bo hjemme i livets sluttfase, dersom 
de ønsker det. 

 

Jeg er student og har engasjert meg 
flere år i Nesodden SV og Sosialistisk 
ungdom sentralt. I nyere tid har jeg også 
vært aktiv i Venstrealliansen på UIO. Jeg 
håper å bringe mitt engasjement og det 
jeg lærer på sosiologi og statsvitenskap 
på universitetet inn i kommunestyret. 

Det som engasjerer meg mest er spørs-
mål knyttet til grønn industripolitikk, 
ulikhet og bevaring av naturen. Det er 
viktig at vi beskytter markagrensen og 
begrenser boligbyggingen. Samtidig 
ønsker jeg at boligene som bygges skal 
få en pris som også gjør det mulig for 
alle oss med normal inntekt å skape seg 
et hjem på Nesodden.

Øystein F. Wennersgaard 
er nr 2 på SVs valgliste, Nesodden
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ELDRE 
Nesodden skal være en god kommune for mennesker i alle aldre. 
Eldre skal ha en trygg alderdom, mulighet for å bruke sine res-
surser og en naturlig plass i alle deler av lokalsamfunnet. SV vil 
at kommunen sikrer seg arealer til utbygging av omsorgsboliger 
på halvøya, for å følge utviklingen med stadig større gruppe med 
eldre og omsorgstrengende framover. SV vil også̊ legge forholdene 
til rette for de eldre som vil bo hjemme, men som vil ha behov for 
noe støtte og hjelp. 

Nesodden SV vil
• Ha høy kvalitet og brukertilpasning i eldreomsorgen, og gå mot 

konkurranseutsetting. 
• Jobbe for høy bemanning i alle kommunens omsorgstilbud for eldre.
• Arbeide for omsorgsboliger på Fagerstrand
• Arbeide for at gode og tilpassede tilbud skal være tilgjengelig for 

alle eldre på halvøya. 
• Sikre at mat til sykehjem og utkjøring lages i eget kjøkken på 

sykehjemmet.
• Arbeide for lavterskel helsetilbud til eldre og folk med svak 

økonomi. 
• Legge til rette for at tjenestene rettet mot en aktiv eldrepolitikk 

utformes i nært samspill med brukerne. 
• At kommunen skal ha ansvaret for å etablere og drifte omsorgs-

boliger, støtte initiativ for eldrekollektiv og liknende og arbeide 
for gode møteplasser for eldre. 

DYREVELFERD OG DYREVERN  
En indikator på lokaldemokratiets styrke er hvordan det tar vare 
på sårbare grupper i samfunnet. Mange steder i verden lider 
dyr under uetisk husdyrhold, fare for utryddelse og vanskjøtsel. 
Nesodden SV vil at kommunen skal være et samfunn der også 
husdyr, kjæledyr og ville dyr trives og behandles godt. 

På Nesodden skal truede dyrearter vernes om, og få leve verdige 
liv i et bærekraftig miljø. 

Nesodden SV vil
• Arbeide for etisk husdyrhold. Ingen husdyr skal måtte lide for 

menneskers matproduksjon. 
• Ta opp kampen for grønn, etisk – og bærekraftig matproduksjon, 

og fremme økt bruk av kjøttfrie måltider. 
• Arbeide for tiltak som støtter opp om trivsel, trygghet og 
 verdighet for bygdas kjæledyr for eksempel i form av tilrette-

legging for gode hundeparker og god veterinærtjeneste. 
• Støtte lokale organisasjoner og foreninger som er opptatt av 

dyrevelferd og dyrevern. 
• Verne om truede dyrearter og sørge for biologisk mangfold på 

halvøya vår. 
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RETTFERDIGHET OG FATTIGDOMS-
BEKJEMPELSE
Det er grunnleggende rettferdig å dele god-
ene, og det er nødvendig for å bekjempe 
fattigdom. I dag vokser over 100 000 
barn i Norge opp i fattige familier og 
antallet er økende. Derfor er det spesielt 
viktig at Nesodden kommune fører en 
politikk for inkludering og omfordeling. 
Fast inntekt og stabilt arbeid er viktig for 
å bekjempe fattigdom, derfor må særlig 
unge som står utenfor arbeid og aktivitet 
følges tett opp. Nesodden SV vil ta opp 
kampen for en sterk velferdsstat ved å 
kjempe for rettferdig omfordeling, sosial 
utjevning, og mot fattigdom og utenforskap 
i kommunen. 

Nesodden SV vil:
• Sikre lav egenbetaling på barnehage og 

inntektsgraderte satser.
• Sikre lav egenbetaling på skolefritids-

ordning og inntektsgraderte satser.
• Innføre gratis kjernetid i SFO. 
• Sikre friplasser i Kulturskolen og inntekts-

graderte satser. 
• Innføre opplevelseskort for barn og unge 

som gir tilgang til gratis aktiviteter.
• Arbeide for kommunal bostøtte og godt 

integrerte sosiale boliger. 
• Arbeide for at barnetrygd ikke skal regnes 

som foreldres inntekt når sosialhjelp 
beregnes. 

• Arbeide for å øke støtten til frivillige 
organisasjoner, slik at de kan tilby barn 
og ungdom å delta på aktiviteter uten å 
betale deltakeravgift. 

• Sikre tilbudet til utlånssentralen med 
gratis utlån av fritidsutstyr.

• Sikre sosialfaglig kompetanse på NAV. 
• Styrke NAV og tjenester og tilbud rettet 

mot kommunens innbyggere, og spesielt 
de unge, for å sikre arbeid og aktivitet. 

EN FEMINISTISK KOMMUNE
I dag er de grunnleggende menneske-
rettighetene til kvinner, minoriteter og 
mennesker med annen legning eller
funksjonsevne under press mange steder 
i verden. Kampen for full kvinnefrigjøring 
og likestilling er en kamp for frihet og 
rettferdighet. I Norge er kårene bedre, 
men vi kan likevel ikke ta dem for gitt. 
Ingen skal bli diskriminert eller under-
trykket for hvem de er, eller hvem de 
elsker. Jenter og kvinners sikkerhet og 
rett til å bestemme over egen kropp er 
avgjørende for deres frihet til å delta i 
samfunnet på lik linje som menn. 

Nesodden SV vil arbeide for at alle men-
nesker i kommunen skal ha selvbestem-
melsesrett over egen kropp og eget liv. 
Vi vil styrke skolehelsetjenesten, seksual-
undervisningen i skolen og fokusere på 
grensesetting. Nesodden SV vil arbeide for 
en mangfoldig og tolerant kommune der 
alle har like muligheter uavhengig av 
kjønn, etnisitet, legning, funksjonsevne 
og økonomi. 
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Nesodden SV vil: 
• Arbeide for opplysning, tiltak og arenaer 

som skaper rammer for sunn utvikling av 
ungdommens kropp, kjønn og seksualitet. 

• Styrke arbeid mot seksuell trakassering 
 i skolen. 
• Arbeide for styrket seksualundervisning 

og holdningsskapende arbeid for unge. 
• Arbeide for handlingsplaner mot vold 
 og overgrep i nære relasjoner. 
• Jobbe for lokale likelønnsplaner. 
• Støtte arbeidet til Nesodden Pride. 
 Alle mennesker skal få elske den de 
 vil uten fare for diskriminering eller 
 trakassering. 
• Arbeide for å forebygge vold, overgrep 

og seksuell trakassering ved å satse på 
forebyggende arbeid, holdningsskapende 
kultur og opplysning. 

SOLIDARITET, LIVSSYN OG MANGFOLD
Det er i lokalsamfunnet at tillitt og felles-
skap bygges. Men tillitssamfunnet vårt 
trues av krefter som tjener på mistenkelig-
gjøring og fremmedfrykt. Intolerante og 
rasistiske aktører får i stadig høyere grad 
slippe til i offentlige rom. Nesodden SV 
vil arbeide for å motvirke dette, og bygge 
kunnskap og solidaritet ved å fremme 
tillitskultur som gjør at vi kan bygge felles 
identitet på tross av ulik bakgrunn, tro og 
virke. Nesodden SV tror at det er i lokal-
samfunnet det viktigste forsvaret mot 
mistillit kan bygges. Derfor må kommunen 
støtte kampen for tillitssamfunnet, for 
mangfold, og mot rasisme. 

Nesodden SV vil
• Ta til motmæle mot politisk retorikk 
 som fordømmer eller umenneskeliggjør 

mennesker. 
• Kompromissløst forsvare menneske-
 verdet. Vi skal skape et samfunn der like-

stilling og frihet gjelder for alle. 
• Styrke kommunens forsvarsevne mot 

fordommer og rasisme ved å drive et 
systematisk arbeid mot rasisme og 

 diskriminering. 
• Arbeide for like muligheter for alle 
 kommunens innbyggere uavhengig av 
 tro, etnisitet og kulturell bakgrunn. 
• Arbeide for at det enkelte trossamfunn 

får frihet og mulighet til å drive sin 
 virksomhet. 
• Jobbe for et verdig, livssynsnøytralt 
 seremonirom. 
• Arbeide for at kommunen tar imot 

mennesker med beskyttelsesbehov og 
arbeider for å styrke rettighetene til 

 mennesker på flukt. 
• Arbeide for å føre en human og 
 solidarisk flytning- og asylpolitikk. 
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ARBEID FOR ALLE
Retten til arbeid er en grunnleggende menneskerett. Arbeidsløshet 
er en sløsing med samfunnets viktigste ressurs. SV arbeider for 
et trygt og godt arbeidsliv, men også en arbeidsdag som skal ha 
en morgendag. SV vil arbeide for at Nesodden kommune skal 
stille krav om faste ansettelser med minst 80 prosent stillings-
brøk, lønn mellom oppdrag for innleide arbeidstakere, krav om 
minst 50 prosent fagarbeidere, og 10 prosent lærlinger. Vi ønsker 
at Nesodden kommune har god kontroll over at forholdene på̊ 
kommunens byggeplasser er i henhold til gjeldende regelverk og 
interne retningslinjer.  

Faste ansatte vil ha bedre arbeidsdager og styrke produktivitet. 
Kommunen får kompetente ansatte. Nesodden skal ikke bidra til 
utbytting av de ansatte, og skal i stedet skape trivsel og sikkerhet. 
SV er opptatt av en god ytringskultur for alle kommuneansatte, og 
at varslingsparagrafen i arbeidsmiljøloven selvfølgelig blir over-
holdt. De ansatte i kommunen utgjør en stor ressurs. 

Kommunen må̊ være åpen og gjennomsiktig, og ansattes syns-
punkter må̊ få komme fram. Kommersialisering, markedstenkning 
og privatisering skaper et hardere arbeidsliv og dårligere tjenester. 
Offentlige ansatte og private ansatte som jobber under oppdrag 
fra kommunen skal ha like vilkår. 

Nesodden SV vil
• Jobbe for at det lyses ut hele stillinger, 

og i samarbeid med tillitsvalgte sikre en 
heltidskultur i kommunen. 

• Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid og 
 minimere midlertidige ansettelser og bruk 

av vikarbyråer.
• At offentlig eide selskaper og kommunale 

enheter ikke skal privatiseres eller konkur-
ranseutsettes.

• Redusere unødvendig rapportering og gi 
mer tillit til fagfolkene i kommunen. 

• Involvere ideelle organisasjoner, 
 kooperative løsninger og oppmuntre til 

dugnad.  
• Arbeide for gode kommunale lønns- og 
 arbeidsvilkår og lik lønn for arbeid av lik verdi.  
• Styrke kommunale prosjekter med mål 
 om å få flere menn inn i pleie- og 
 omsorgssektoren og flere kvinner inn 
 i mannsdominerte yrker. 
• Fremme ytringsfrihet og god ytrings-

kultur om arbeidsforhold i kommunale 
virksomheter.  

• Innføre lokal læreplassgaranti med utgangs-
punkt i fagmiljø som finnes i lokalsamfunnet. 
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En god kommune å vokse opp i

Nesodden SV mener at vi må ha et høyt 
fokus på oppvekstsvilkår for barn og 
unge på Nesodden. Fellesskap gir frihet. 
Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi 
ta vare på fellesskapet, og på menneskene 
som hver eneste dag jobber for det. 
Skole og barnehage skal være et ansvar 
for fellesskapet og ikke overlates til kom-
mersielle velferdsprofitører. Kampen for 
felles velferd og små forskjeller tas i hvert 
lokalsamfunn. Gode oppvekstsvilkår er et 
av de viktigste verktøyene for å sikre sosial 
utjevning. Sosial utjevning er viktig fordi 
det bidrar til mer velfungerende samfunn. 
Vi må begynne med barna, de utgjør 
framtida. 

BARNEHAGE
En god barndom varer hele livet. Gjennom 
sterke fellesarenaer gir vi barna våre best 
mulige forutsetninger for å lykkes. Barne-
hagen skal ivareta barns behov for omsorg 
og lek og er første skritt på veien til livslang 
læring og dannelse. SV vil prioritere tiltak 
som styrker kvaliteten i barnehagen og som 
gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. 
Vi vil sikre at innhold og kvalitet i tilbudet i 

barnehagene er høy, med god pedagogisk 
faglighet. Nesodden SV ønsker barnehager 
som gir alle barn like muligheter og bidrar 
til å utjevne sosial ulikhet. 

Nesodden SV vil
• Gi mulighet til barnehageplass i nær-

miljøene. 
• At størrelsen på barnegruppene i Nes-

oddens barnehager skal være forsvarlig.
• At nye barnehager skal bygges i offentlig 

regi, og at kommunen overtar eller erstatter 
private barnehager som nedlegges. 

• Jobbe for en sterkere inntektsgradering 
av betalingssatser i barnehagen.

• At minst 50 % av de ansatte i barne-
hagene skal være barnehagelærere, og 
minst 25 % skal være fagarbeidere. 

• At alle ansatte skal ha barnehagefaglig 
grunnkompetanse.

• Gi alle ansatte som ikke er kvalifisert 
 mulighet til etterutdanning med lønn.
• Styrke spesialpedagogisk kompetanse i 

alle barnehager. 
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konkludere med hva som er best for barn 
og ungdom på Nesodden. Uavhengig av 
hvilken skolestruktur som velges, mener 
Nesodden SV at det må̊ sikres god tilgang til 
svømmehall for alle elevene på̊ Nesodden.

Nesodden SV vil 
• Ha ny utredning av framtidig skolestruktur 

med analyser av konsekvensene for både 
de faglige og sosiale miljøene. 

• At grendestrukturen skal ivaretas i arbeidet 
med ny skolestruktur.

• Jobbe for at Nesoddtangen barneskole 
skal ligge der den gjør i dag.

• At det bygges ny barneskole på̊ Fager-
strand med svømmehall. 

• Jobbe for at det skal være god kvalitet på 
bygningsmassen på alle skoler i Nesodden 
kommune. Dette er viktig for å sikre gode 
læringsmiljøer og legge til rette for mer 
fleksible læringsformer som blir viktig 
med de nye lærerplanene. 

• Sikre at tilbud om svømmeundervisning 
opprettholdes og fornyes inn i framtiden 
for både søndre og nordre Nesodden 

• At kommunen skal jobbe målrettet med 
skolenes psykososiale miljøer og mobbing 
i skolen. 

SKOLE 
En inkluderende fellesskole er viktig for å 
sikre at alle barn får et godt opplærings-
tilbud, uavhengig av bosted eller økono-
misk bakgrunn. Nesodden SV vil følge 
opp vedtaket om lærertetthet i nært 
samarbeid med den enkelte skole. Vi vil 
også være en lokal pådriver for at lærer-
rollen skal avbyråkratiseres, slik at mer 
av tiden til læreren blir brukt på elevene. 
Nesodden SV ønsker en mer helhetlig 
skoledag, der SFO, leksehjelp, kulturskole, 
fysisk aktivitet, friluftsliv og skolemat 
integreres. En trygg skolehverdag er selve 
fundamentet for god læring. Derfor er 
kampen mot mobbing et fokusområde for 
Nesodden SV.

Skolen skal utvikles i dialog med lærerne, 
foreldrene og elevene. Nesodden kom-
mune er nå̊ i gang med en prosess som 
skal føre til å bestemme framtidens 
skolestruktur. Nesodden SV mener at 
grendestrukturen i kommunen vår skal 
være utgangspunkt for framtidig skole-
struktur, og vi mener at en grundigere 
utredning, der skolefaglige hensyn er mer 
tilstedeværende, må på plass før vi kan 

Jeg er 36 år gammel, og bor sammen 
med mannen min Fredrik, vår 10 år 
gamle datter Sofie, og to store Labbetuss-
hunder i et rekkehus på Oksval.  Til daglig 
jobber jeg som Lektor ved Ås Videre-
gående Skole. De siste 15 åra har jeg 
jobbet som lærer for barn og ungdom 
i Oslo- og Akershusskolen. 

Min hjertesak er barn og unges oppvekst-
vilkår. Oppvekstvilkår er et av de viktigste 
verktøyene for å sikre sosial utjevning, slik 
at vi kan videreutvikle et velfungerende og 
varmt samfunn. Jeg brenner for miljøvern 
og dyrevern, og er særlig opptatt av at 
Nesodden kommune skal ta vare på sine 
mest sårbare samfunnsgrupper.

Marie Lund Alveberg 
er nr 3 på SVs valgliste, Nesodden
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• Jobbe for at Nesodden blir foregangs-
kommune for en mer helhetlig skoledag. 

• Ha mer læring ute, f.eks. i skolehager, og 
videreføre Steilene og To gård som viktige 
arenaer.

• Jobbe for forsøk med leksefri skole, slik at 
lekser gjøres på skolen, ikke hjemme.

• Jobbe for en god ytringskultur blant de 
ansatte på skolene og i barnehagene.

• Ha gratis kjernetid på SFO for 
førsteklasse.

• Utvikle kvaliteten på SFO videre, gjennom 
blant annet å se på muligheter for mer 
kvalifisert personale og videreutvikle det 
pedagogiske tilbudet. 

• Styrke den kulturelle skolesekken og den 
kulturelle spaserstokken. 

BARN OG UNGE
Barn og unges dagligliv, utfordringer og 
ønsker er hele tiden i endring. SV vil ha 
fleksible tilbud, i nær dialog med de unge. 
Frivillig virksomhet drevet av ungdom 
selv er viktig. Alle barn og unge skal ha en 
god barndom og oppvekst, og mulighet 
til en god utdanning i en inkluderende 
fellesskole. 

Vi i Nesodden SV investerer i mennesker 
ved å kjempe for gode barnehager og 
skoler. Alle barn i barnehage og skole skal få 
tilrettelagt opplæring dersom de har behov 
for det. Barn med særlige behov skal få sine 
behov for hjelp og støtte for å integreres i 
likeverdige lærings- og utviklingsprosesser 
i barnehage og skolen. Barn og unge er 
prisgitt sine foreldres økonomiske evner på̊ 
mange arenaer i sin hverdag, dette fordrer 
en ekstra innsats fra kommunen. 

Det kommunale barnevernet finnes for å 
tilby hjelp og støtte til de mest sårbare 
barna. Nesodden SV vil øke kvaliteten på 
barne- og familietjenester ytterligere for å 
hjelpe sårbare familier. 

Nesodden SV vil 
• At kommunen tar inn flere lærlinger. 
• Sikre møteplasser som ungdomshus, 

musikkverksted, kulturarenaer og 
lignende tilbud. 

• Sikre gode fritidstilbud til ungdommer 
som ikke er i idrett eller annet organiserte 
tilbud og motarbeide utenforskap ved å 
støtte kommunens fagenhet “Ungdom 

 og fritid”. 
• Arbeide for å styrke forebyggende tiltak 

for å redusere andelen unge rusbrukere 
 i kommunen. 
• Styrke barnevernet med nødvendig 

ressurser for å sikre at de kan gi et godt 
tilbud til barn og unge som trenger det.  

• Arbeide for å ta barnetrygden ut av 
beregningen til grunnlaget for økonomisk 
sosialhjelp til barnefamilier. 

• Styrke Helse- og avlastningstjenester for 
barn og unge slik at alle familier med be-
hov for avlastning får dette i et hensikts-
messig omfang. 

• Sikre, og øke antall årsverk i PPT tjenesten. 



12

Et levende lokalmiljø

KULTUR
Kunst og kultur har betydning for utvikling 
av sosiale fellesskap, inkludering, debatt 
og kunnskap. Nesodden har en særstilling 
som kulturkommune, med et rikt amatør-
kulturliv og langt flere profesjonelle kultur-
arbeidere enn noen annen kommune. 
Dette er en stor verdi, som SV vil bygge 
opp under i utviklingen av lokalsamfunnet. 
Kunst og kulturuttrykk bevisstgjør og skaper 
trivsel og mellommenneskelig kontakt. 

Kulturskolen er stor, mangfoldig og profe-
sjonell, og bør inkludere alle som ønsker 
det. SV opplever det som svært viktig at 
kulturskolens tilbud kommer fram til flest 
mulig av våre barn og unge på̊ Nesodden, 
og bør i stor grad tilbys i sammenheng med 
skole og SFO. Dette vil sikre at barn på̊ hele 
Nesodden får tilgjengelig kulturskoletilbud. 

SV vil legge stor vekt på̊ hensynet til 
Nesoddens mange unike kulturmiljøer og 
kulturlandskap, bevare kulturminner og ha 
strategier for å vise det fram, også̊ som en 
del av turisme som næring. 

Jeg er 37 år gammel, og bor sammen 
med mann, to barn og en hund i et 
rekkehus i Flaskebekkdumpa. Jeg er lærer 
og underviser i norsk og samfunnsfag på 
Fyrstikkalleen skole, F21, i Oslo. Nylig 
har jeg også tatt veilederutdanning for 
å kunne veilede studenter og nyut-
dannede.
 
Skole er naturlig nok en av de sakene 
jeg er aller mest opptatt av. Skolen skal 
være et trygt sted for alle barn og ung-
dommer. Friluftsliv gir meg mye glede, 
og de strålende mulighetene i Nesodd-
marka og på strendene våre er noe jeg 
ønsker skal være tilgjengelig for alle.

Mari Bjørnsdotter Vinjar
er nr 4 på SVs valgliste, Nesodden

SV er åpen for at Tangen brygge kan være 
mer enn et kollektivknutepunkt, et møte-
punkt. Et serveringssted er populært. En 
åpen, bred og grundig prosess for å finne 
ut hva befolkningen på Nesodden ønsker, 
vil være avgjørende for å lykkes. SV har 
pekt på at stedet kan vise Nesodden som 
en kunst- og kulturkommune, og gi mulig-
het til friluftsliv knyttet til sjøen. Våre klare 
forutsetninger er at området ikke privat-
iseres, at kollektivforbindelsen ivaretas, 
at befolkningen beholder full tilgang til de 
unike naturkvalitetene, og at det som 
etableres er bredt ønsket og tilgjengelig. 
Det er viktig at innbyggerne blir hørt i 
prosessen med utvikling av Tangen brygge, 
samtidig med at man tar vare på kultur-
miljøet og dyrelivet, ikke minst trekkfuglene.

Nesodden SV vil 
• Sikre at Nesodden tar vare på og utvikler 

et mangfold av arenaer for produksjon, 
omsetning og opplevelse av kultur.  

• Støtte folkebiblioteket slik at dette fortsatt 
kan utvikles til en arena for kunnskap, 
debatt og kulturopplevelser for alle. 
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• Arbeide for at praktisk-estetiske fag får en større plass i skolene. 
• Støtte kulturplanen som strategi for videreutvikling av Nesodden 

som kulturkommune.
• Støtte Nesodden kunstforening med vedlikehold av Vanntårnet. 
• At kommunen fortsatt står ansvarlig for eller støtter tiltak som 

Kulturisten. 
• Gi kulturskolen utviklingsmuligheter, og se den i sammenheng 

med skole og SFO.
• Innføre en ventelistegaranti for barn som ønsker å gå på kultur-

skolen. 
• Ha rimelig leie av kommunale lokaler til kultur. 
• Sikre at alle lavinntektsfamilier kan gis mulighet til å bruke
 kulturskolen gjennom graderte priser. 
• At kommunen støtter lokale kulturprosjekter og bruker de 
 lokale kunstnerne.
• Være pådriver i arbeidet med en kulturminneplan, og vektlegge 

bevaringshensyn i enkeltsaker.
• Øke innbyggernes kunnskap og bevissthet om de mange 
 kulturminnene i kommunen.
• Tilrettelegge for Nesodden Historielags virksomhet og lytte til 

deres råd i enkeltsaker.
• Jobbe for at universell utforming skal være standard på alle 
 offentlige steder. 
• Sikre gode vilkår for Nesoddparken.

IDRETT OG FRILUFTSLIV
Idrett og friluftsliv gir helsegevinst og skaper livskvalitet. Idrett 
skaper også viktige sosiale arenaer. Nesodden SV mener at alle skal 
ha mulighet til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter uavhengig 
av sosial og økonomisk bakgrunn. Idretten må utvikles på barnas 
premisser. Både idrett og friluftsliv må styrkes slik at alle, også de 
med funksjonsnedsettelser og utviklingshemninger, kan delta. 

Støtte til friluftsliv er et folkehelsetiltak. Nesodden SV vil legge til 
rette for friluftsliv og aktiviteter knyttet til dette. Vi vil støtte det 
arbeidet som de mange friluftsorganisasjonene i kommunen gjør. 
Nesodden SV vil følge opp planen for fysisk aktivitet, idrett og fri-
luftsliv i samarbeid med Forum for natur og friluftsliv på Nesodden 
(FNF), Nesodden idrettsråd, idrettsforeningene og gruppene på 
Nesodden. Alle barn skal kunne delta i et inkluderende friluftsliv- 
og idrettsmiljø uten utstyrs- og kostnadspress. 

Vår idrettspolitikk bygger på allsidige tilbud, helse, trivsel, miljø 
og inkludering, idrett er og har alltid vært svært viktig for å bygge 
god folkehelse. Idretten er også et svært godt tiltak for å fore-
bygge at ungdom i sårbar aldergruppe faller ut. Idrettsmiljøet på 
Nesodden er voksende med et stort og rikt tilbud til barn i alle 
aldre og SV vil i samarbeid med Nesodden Idrettsråd kartlegge 
bredden i idretten på Nesodden og arbeide for at idrettsmang-
foldet får dekket sine behov for idrettsarenaer og haller. 
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Nesodden er også den kommunen i Norge
med størst tetthet av hest. Nærhet og
kontakt med dyr er positivt for psykisk og
fysisk helse. Vi ønsker et samarbeid mel-
lom kommunen og private med sikte på å 
etablere et kommunalt tilbud om rideskole 
og besøksgård. Her kan også terapiridning 
og samarbeid med skoler, barnehager og 
institusjoner være et godt tilbud for barn 
og unge. Dette kan gi flere muligheten til å 
delta i en ellers kostnadskrevende aktivitet, 
og med en god pedagogisk kvalitet. 

SV vil også jobbe for at kystkommunen 
Nesodden, som har en av Norges lengste 
kystlinjer, gir tilbud om svømmeopplæring i 
begge ender av Nesodden, til hele befolk-
ningen. Nesoddens to svømmebassenger, 
på Alværn og Myklerud skoler, er i ferd med 
å bli teknisk utdatert. Det er nødvendig å 
opprettholde og utvide svømmeopplæring 
og svømmemuligheter for hele befolk-
ningen, både som et folkehelsetiltak og 
for å sikre at framtidige generasjoner er 
svømmedyktige. Nesodden SV vil prioritere 
at svømmehall/svømmebasseng inngår i ut-
vikling/rehabilitering/nybygg av skoler både 
på Fagerstrand og på nordre Nesodden.

Nesodden SV vil
• Bevare markagrensen. 
• Bevare og ruste opp kyststiene. 
• Sikre gode stier og turveier lett tilgjengelige 

for folk. 
• Støtte lokale organisasjoner og foreninger 

som arbeider for et mangfoldig og 
tilgjengelig friluftsliv på Nesodden. 

• Prioritere breddeidretten og støtte lokale 
arrangement og arbeid for denne.

• Arbeide for å sikre tilstrekkelige arenaer 
for idretten på Nesodden.

• Arbeide for en ny flerbrukshall på Nesodden.
• Sikre at eksisterende svømmebasseng 

erstattes av nye ved framtidig rehabilit-
ering eller bygging av nye skoler.

• Legge til rette for at funksjonshemmede 
kan ta del i idrettslivet. 

• Sikre at også lavinntektsfamilier har mulig-
het til å delta i idretten på Nesodden.

• Ha mer rettferdig ressursfordeling mellom 
tradisjonelle gutte- og jenteaktiviteter, og 
mellom organisert og uorganisert ungdom. 

Jeg er 40 år gammel, bor på Fjellstrand 
og driver min egen virksomhet som 
personlig trener og kursholder, ved 
siden av at jeg er lokallagsleder i Nes-
odden SV. Jeg har fire barn i alder 7 – 19 
år, og er så heldig å også ha en samboer 
med to barn. Vi er en ekte «moderne 
familie».  Fritiden liker jeg å bruke på 
triatlontrening og hester.  

Politisk deltakelse handler for meg 
om felleskap og solidaritet. Om hva vi 
gjør for å ta vare på våre mest sårbare. 
I kommunalpolitikken betyr det for 
eksempel gode arbeidsvilkår og tilstrek-
kelig antall hender i omsorgssektoren, 
skole/opp-vekst og et sterkt barnevern.

Vanja Svendsen
er nr 5 på SVs valgliste, Nesodden
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Natur, miljø og biomangfold er framtiden

Sterk vekst i Osloregionen setter bokvaliteten under press. SV vil 
styre veksten ut fra hensynet til miljøet og felleskapets interesser, 
og bevare det grønne Nesodden.

Nesodden SV vil opprettholde en vekst på gjennomsnittlig maksi-
malt 100 boenheter per år. Markagrensen må ligge fast, og verne-
prosessen for Nesoddmarka må fortsette.

Vi ønsker å bevare strandsonen og ta særlig vare på landskap- 
na tur- og kulturmiljøet i kystområdet. Hensyn til friluftsliv og 
andre allmenne interesser skal ivaretas. Vi skal ta ansvar for det 
biolo giske mangfoldet både i sjøen og på land. SV vil ivareta 
grønne lunger og «100-metersskoger».

SV vil begrense senterområdet på Tangen slik at det holdes innen-
for «terrengformasjonene» omkring dagens senter. Vi vil arbeide 
for endringer i kommuneplanen slik at de eksister ende rekkehus-
områdene tas ut av fortettingsområdet og betrak tes som ferdig 
utbygd område.

Ved utbyggingen på Fagerstrand skal områdeplanene sørge for 
helhetlig utvikling. SV vil legge vekt på at grøntdrag sikres, at også 
tett bebyggelse får synlige grønne kvaliteter, og at allmennheten 
får tilgang til sjøen og glede av at de gamle industriområdene 
åpnes. 20 % av nye boliger kan ligge utenfor vekstsonene, vi vil 
her prioritere å bygge opp de lokale knutepunktene Kirken/Løes, 
Fjellstrand og Sunnaas/Bjørnemyr.

 

Nesodden SV vil
•Bevare det grønne Nesodden. Veksttakten 

styres slik at langsiktige hensyn til natur- 
og kulturmiljø og friluftsliv og at skog og 
kulturlandskap blir ivaretatt. 

• Bevare Nesoddmarka og sammen-
 hengende skogsområder på tvers. 
• Skjerme strandsonen mot utbygging, 
 og beholde de grønne fjordsidene.
• Verne om, vedlikeholde og fortsette å 
 legge til rette for kyststiene (universell 

utforming). 
• Være pådriver for vern av dyrket mark, 

kulturlandskap og kulturområder. 
• Begrense nye større utbygginger til 
 områder med lav økologisk verdi.
• Legge til rette for økologiske utbyggings- 

og boformer i områder som er satt av 
 til boliger. 
• Være pådriver for helhetstenkning ved 

utvikling av Nesodden.
• Støtte virksomheter som gjør natur og 

kultur tilgjengelig. 
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Planen for klima og biologisk mangfold og 
det årlige klimaregnskapet er viktige verk-
tøy for å identifisere hvor tiltak mest effek-
tivt kan settes inn og for å få vist potensia-
let for reduksjon av klimagassutslipp innen 
forskjellige utslippskilder. Nesodden SV 
støtter helt opp om disse styringsverktøyene 
for kommunens planlegging og klimaarbeid.

Ved regulering av boligområder skal det 
stilles strenge klima- og miljøkrav til ut-
byggerne. Slike krav kan være blågrønn 
faktor, Breeam, aktivhus e.l. Vi ønsker at 
flest mulig boområder skal være bilfrie, og 
at det legges opp til bildelingsordninger og 
gode muligheter for sykkel. 

Kommunen gjennomfører nå Hovedplan 
for vann og vannmiljø med sike på at alle 
innbyggerne skal få rent vann. Den sterke 
utbyggingstakten presser på de små vann-
ressursene i kommunen. Dette må løses. 

MILJØ OG KLIMA 
Nesodden SV tar klimautfordringene på̊ alvor. 
Kommunens planlegging må̊ sikre bærekraft, 
og klimakutt må̊ tas i alle sektorer. 

SV ønsker at Nesodden kommune skal 
være en foregangskommune i klimaarbeid 
og miljøarbeid på land og sjø for å sikre 
biomangfold og ren natur. Viktige arter 
og naturtyper må registreres, og ivaretas 
gjennom bestemmelser i kommuneplan, 
reguleringsplaner, gjennom aktivt arbeid 
for å hindre at leveområdene ødelegges. 
Frivillige gjør et stort arbeid. SV ønsker å 
tilrettelegge for dem, og lytte til deres råd 
og høringsinnspill. 

SV vil gi støtte til miljøprosjekter som 
rydding på̊ land, strand og sjø for å sikre 
biomangfold og ren natur. Sjøen har vært 
brukt som søppelkasse. Frivillige, som 
Marinoperatørene, gjør et stort arbeid i å
finne og rydde opp avfall som både for-
urenser og er til fare for livet i sjøen. SV vil 
støtte dem og deres arbeid. 

Vi skal jobbe for et godt kommunalt plan-
verk og for at statens retningslinjer for
mangeartet bruk av strandsonen følges, 
deriblant byggeforbud i 100-meters sonen. 

Avfall er både et problem og en ressurs. 
Vi skal arbeide for at mengden avfall 
reduseres, og at så mye som mulig av 
restavfallet resirkuleres og brukes til 
materialgjenvinning. Plast i naturen er et 
globalt problem. SV vil arbeide for at bruk 
av plast reduseres, og at avfall handteres 
forsvarlig og resirkuleres i så stor grad som 
mulig. 
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Nesodden SV vil 
• Gi klima- og miljøsaker en overordnet 

plass i politikken. 
• Sikre biologisk mangfold. 
• At kommunen framstår som en foregangs-

kommune for bærekraftige valg når 
kommunen bygger med miljøriktige valg i 
kommunale bygg, som naturlig ventilasjon 
og fornybare energikilder. 

• Arbeide for at kommunen legger til rette 
for og motiverer til bruk av fornybar energi.

• At kommunen stiller krav til private  
reguleringsplaner om bygg som er energi-
effektive og klimavennlig. 

•  At det skal brukes fornybare energikilder 
og bærekraftige materialer.

• At det ønskes klima- og miljøvennlige 
byggeprosesser, og høy blågrønn faktor. 

•  At private utbyggere oppfordres til å 
strekke seg lenger enn lovpålagte krav. 

• At Marinoperatørene får en varig avtale 
om lagring av utstyr i Tangen Brygge – 
Nesoddtangen Gård-området. 

• Fase ut gamle vedovner for å sikre trygg 
luft for alle og gi folk råd ved etablering av 
miljøvennlige oppvarmingsløsninger.

• Fase ut bruken av gummigranulat som 
eksempelvis brukes på kunstgressbaner.

• Fase ut unødvendig bruk av engangsplast 
 i kommunale virksomheter.
• Arbeide for å redusere bruk av plast, både 

kommunalt og privat og samarbeide med 
næringsliv om gode rutiner for innsamling 
av plast og reduksjon av plastemballasje.

• Arbeide for økt kretsløpsbasert avfalls-
håndtering og redusert avfallsmengde.

• Ha estetiske oppsamlingsløsninger og 
vurdere videre utvikling av henteordning 
hjemme hos innbyggerne.

• Begrense nye større utbygginger til 
 områder med lav økologisk verdi.
• Legge til rette for økologiske utbyggings- 

og boformer i områder avsatt til bolig. 
• Ta områder som i dag er sonet til bolig
 og som ligger utenfor vekstsonen tilbake 

til landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNFR).

• Sikre at Nesodden har en god og 
bærekraftig vannforsyning til innbyggerne. 

• Jobbe for videreutvikling av Nesoddens 
planverk for å ta være på natur, miljø og 
klima.
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KOLLEKTIVTRAFIKK, TRAFIKKSIKRING 
OG REDUSERT BILTRAFIKK 
SV vil satse på̊ kollektivtrafikk. Vi ønsker å 
beholde og utvikle offentlige og private 
tjenester i nærmiljøet og sette miljø og 
trafikksikkerhet foran bilbasert trafikk-
utbygging. SV vil være pådriver for økt 
bruk av fjorden og gjenopprettelse av 
kysttrafikken. SV vil også̊ gjøre det mer 
tilgjengelig for innbyggerne å ha tilgang til 
offentlige tjenester. Det er viktig å begrense 
biltrafikken på Nesodden, som i en periode 
har vokst vesentlig mer enn befolkningen. 
Et av tiltakene er å legge til rette for økt 
bruk av sykler som transportmiddel.

Om lag 60 % av veiene på Nesodden har 
status som private veier. 2014 ble en ny 
veiplan vedtatt som har til følge at mange 
som bor i «private» veier nå må sørge for 
vinterdrift selv, og i framtiden må de også 
påregne å drifte veilys selv. Vi ønsker at 
kommunen overtar vedlikehold og drift av 
private veier som er en del av veisystemer 
og som driftes i dag av veilag.

Nesodden SV vil 
• Gå inn for sammenhengende gang- og sykkelveier langs fylkes-

veiene i hele Nesodden. 
• Jobbe for trafikksikringstiltak i boligområder og på̊ skoleveier.
• Jobbe for etablering av en ny rute med hurtigbåt fra Fagerstrand 

til Oslo. 
• Forbedre kollektivtilbudet i samarbeid med Ruter for å minske 

behov for bil på̊ Nesodden når innbyggerne trenger, deriblant 
ringbuss på tvers av Nesodden som korresponderer med de 
andre rutene.

• Ha tilstrekkelig med innfartsparkeringer i hele kommunen. 
• Støtte opp om ny adkomstvei inn og ut av Nesodden. 
• Sørge for god planlegging ved alle reguleringsplaner for å minske 

behovet for bilkjøring, befolkningen bør ha tilgang til flest mulig 
tjenester, barnehage og skole der de bor. 

• Sikre kommunalt vedlikehold og brøyting av alle veier som ikke 
er rent private adkomstveier, inkludert veibelysning. 

• Prioritere veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak for å sikre 
trygg ferdsel på Nesoddens veier.

• Støtte opp om sykkelhotell ved Tangen brygge og jobbe for 
sykkelstativer ved alle bussholdeplasser og andre samlings-

 punkter, gjerne med tak. 
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En framtidsrettet næringskommune

En stor del av Nesoddens befolkning arbeider utenfor kommunen. 
Kollektivtilbudet er godt, derfor ser mange på dette som en god 
løsning. Det vil likevel være mange som ønsker arbeid i hjem-
kommunen. Et sterkere og mer variert lokalt næringsliv vil gi flere 
arbeidsplasser, og et mer levende lokalsamfunn. I tillegg er Nesodden 
en vekstkommune, og båt som transportmiddel er energikrevende. 
Derfor er det også av klimahensyn viktig at båttrafikken ikke blir 
for stor, og at reiseveien til jobben kan gjøres med miljøvennlig 
transportmidler som sykkel – eller til fots. Til dette trenger kom-
munen både å legge til rette for næringsutvikling og å ha et godt 
samarbeid med næringslivet. Nesodden SV vil også arbeide for å 
etablere flere lærlingeplasser i kommunen.

De som etablerer framtidas næring, der kunnskap og kreativitet 
vil være en nøkkel, velger gode, inspirerende og utviklende steder. 
Derfor er det god næringspolitikk å forstå̊ og dyrke det som gjør 
Nesodden unikt, som vårt viktigste potensial. Det vil i tillegg være 
den aller beste forutsetningen for det øvrige næringslivet, også̊ 
for næring som ikke framhever seg som annerledes eller kreativt. 

SVs næringspolitikk tar utgangspunkt i at Nesodden er en anner-
ledes kommune, med kultur- og kunnskapsnæringene som vik-
tigste potensial. Vi vil utvikle og profilere det som skiller oss fra 
nabokommunene. Samtidig vil vi sikre gode vilkår for det eksis-
terende og tradisjonelle næringslivet. Vi vil fortsatt være pådriver 
for å etablere nye og beholde eksisterende næringsarealer. Vi vil 
arbeide for bedre infrastruktur og ny vei til Nesodden. Vi ønsker 

at kommunen prioriterer næringsformål 
i saksbehandlingen. SV vil fortsatt være 
pådriver for at Sunnaas sykehus skal ha 
gode rammevilkår. 

På̊ Fagerstrand vil SV ha en helhetlig ut-
vikling av de store industriområdene. Det 
må̊ etableres et sterkt lokalsentrum med 
både boliger, servicetilbud og framtids-
rettet næringsvirksomhet. Da kan næring 
knyttet til eller rettet mot forskningsmiljøet 
på Ås kunne utvikles.

Næringsområdene og de nye og eksister-
ende boligområdene i nærheten av 
Nesoddparken må̊ utvikles helhetlig. 

Nesodden SV vil 
• Arbeide for at Nesodden blir foregangs-
 kommune for etablering av småskala-

næring og kulturnæring. 
• Gi Nesoddparken gode vilkår, og sikre 

helhetlig utvikling av nærings- og bolig-
områdene.

• Prioritere næringsformål i kommunens 
saksbehandling. 
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• Arbeide for å trekke bærekraftig og miljøvennlig næring til 
Nesodden. 

• Arbeide for å legge til rette for å øke antall lærlingeplasser i 
kommunen i samarbeid med næringslivet. 

• Være pådriver for nye næringsarealer og gå inn for å beholde 
egnede næringsarealer slik at de ikke sones til andre formål enn 
næring.

• Legge til rette for mer næringsetablering i Tangen sentrum, på̊ 
Fagerstrand og i lokalsentrene ved kirken, Sunnaas og Fjellstrand. 

• Arbeide for bedre infrastruktur og adkomstvei. 
• Arbeide for å få regulert områder til næringsformål.
• Arbeide sammen med næringslivet på Nesodden for levedyktige 

og attraktive virksomheter som skaper lokale arbeidsplasser.
• Jobbe for natur- og kulturbasert reiseliv og økoturisme i sam-

arbeid med primærnæringer. 
• Bidra til gode vilkår for reiselivs- og servicenæringen gjennom 

å synliggjøre kulturminner og unike kulturmiljøer, satsing på 
konsert- og festivalopplevelser og etablerte turistattraksjoner. 

• Stille krav om anstendige arbeidsvilkår i offentlige innkjøp, 
inspirert av Oslomodellen og Telemarksmodellen.

• Satse på miljø og innovasjon i offentlige innkjøp.
• Gi gründere mulighet til å låne kommunale kontorlokaler i 
 oppstartsfasen.



1.  Claudia Behrens    1965  Hellvik/Berger
2. Øystein Fossbråten Wennersgaard  1996  Fagerstrand/Myklerud
3.  Marie Lund Alveberg   1982  Tangen
4.  Mari Bjørnsdotter Vinjar   1982  Tangen
5.  Vanja Svendsen    1979  Fjellstrand
6.  Arnt Even Hustad   1967 Oksval/Tangen
7.   Christin Rødvik-Hansen  1965 Fagerstrand/Myklerud
8.  Erik Løkra    1974 Tangen
9.  Torhild Irene Hellstrøm  1945 Oksval/Tangen
10.  Audun Bødtker   1968 Tangen
11.  Grete Maus    1946 Tangen
12.  Sigurd Kihl    1980 Oksval/Tangen
13.  Trine Rogg Korsvik   1972 Oksval/Tangen
14.  Pål Wold    1961 Oksval/Tangen
15.  Ane Fossum    1982 Fjordvangen/Jaer
16.  Audun Herning   1981 Hellvik/Berger
17.  Christine Parker   1946 Bjørnemyr
18.  Geir Johnson   1953 Oksval/Tangen
19.  Karin Westrheim   1953 Blylaget/Jaer
20.  Tor Brostigen   1957 Bjørnemyr
21.  Ida Marie Holm   1992 Torvvik/Jaer
22.  Kjell Syverud    1941 Hellvik/Berger
23.  Mette Klouman   1949 Tangen
24. Eivind Stowner Lid   1985 Fagerstrand/Myklerud
25.  Sonia Arisland   1980 Berger
26.  Arne Maus    1947 Tangen
27.  Julie Berge Larsen   1978 Tangen
28.  Karin Bjørnstad   1951 Fjellstrand
29.  Inga Lise Doxrud   1945 Hellvik/Berger
30.  Einar Krog Grimsgaard  1928 Ursvik/Berger
31.  Christian Hintze Holm   1964 Torvvik/Jaer

Valgliste 2019
Nesodden



Bli medlem: 
https://www.sv.no/bli-medlem/

For de mange
– ikke for de få
 

Vi ønsker deg et godt lokalvalg

Det kan til tider virke langt mellom det politikere snakker om, og den hverdagen enhver 
av oss har.  Da er det viktig å huske på at nettopp den hverdagen er resultatet av politikk. 
Hvor dagligvarebutikken ligger i forhold til huset ditt, kvaliteten på vannet som renner ut av 
krana di, beliggenheten, utformingen av og kvaliteten på skolen barnet ditt går på, om din 
bestemor har eller ikke har hjemmehjelpen hun trenger, veikvaliteten når du kjører til 
jobben, hvilket kollektivtilbud som finnes der du bor, hvilke vilkår du har på arbeidsplassen 
din. Om det kjøres opp skiløyper i marka om vinteren, om vi har gang og sykkelstier som 
skaper trygge skoleveier, om vi har en legevaktordning til deg når du trenger det.

Vår jobb som folkevalgte er å representere dere som bor i Nesodden kommune. Det gjør 
vi aller best når vi får vite hva dere mener og synes om både store og små saker. Ta gjerne 
kontakt og spør om vårt ståsted i en sak du er opptatt av, dersom du ikke finner noe godt 
svar i vårt program. Vil du bli medlem hos oss, ønsker vi deg hjertelig velkommen! 

Godt valg!

Kontaktinfo: Claudia Behrens sv@claudia.no mobil: 913 97 572  / Vanja Svendsen vanjaja@hotmail.com mobil : 974 20 130


