
 

 

Program Nesodden Senterparti – 2019 – 2023 

Vi vil bevare Nesoddens egenart 

Halvøya vår er en unik perle i Oslofjorden. Den har en lang kystlinje pepret med små og store 

badeplasser, variert bebyggelse med mange grønne lunger, et levende landbruk og en kjerne av 

spennende natur i Nesoddens unike skoger. 

Våre barnehager har lange utedager i naturen, det er små og mellomstore skoler med gode uterom 

og tilgang til idrettsanlegg og natur.  

Senterpartiet ønsker en utvikling som tar vare på denne egenarten. Utviklingen skal styres av 

innbyggerne gjennom lokaldemokratiets prosesser.  

En utbyggerstyrt prosess vil føre til at grønne lunger forsvinner, ungene presses sammen på 

storskoler uten nok uterom og Nesoddens kystlinje, skog og matjord vil bygges ned bit for bit, uten 

mål og mening.  

Stemmer du Senterpartiet vil du være med på laget sammen med oss som ønsker: 

- En bærekraftig vekst som tar hele kommunen i bruk samtidig som egenarten bevares 

- Å beholde eksiterende grende- og skolestruktur 

- Etablere og styrke kvaliteten på lokalt helse- og legevakttilbud 

- Dedikerte politiressurser med lokalkunnskap til Nesodden, forebyggende oppfølging av 

ungdom og rus, en raskere og mer tilgjengelig ordensmakt for trygghet i vårt distrikt.  

- Langsiktige løsninger for eldreomsorgen med kultur og aktivitetstilbud innenfor trygge 

rammer i kommunen. 

- Forbedre prosesser og belyse saker i kommunen på en måte som involverer innbyggerne i 

høringer og politiske saker på en folkelig måte.   

Vi kan ikke godta at eiendomsutviklere og administrasjon skal styre kommunen, kommunen skal 

styres nedenfra og opp gjennom innbyggerne.  

 

Arealplan, natur, miljø og friluftsliv – Bevar Nesoddens egenart 

- Senterpartiet ønsker en begrenset utbyggingstakt. Utbygging må ta hensyn til kapasitet på 

skole, barnehage, vann, avløp og annen infrastruktur. Nesoddens særpreg med natur og 

kystlinje må ivaretas.  

- Det må defineres en byggegrense mot Nesoddens skoger. Skogen er viktig for friluftsliv, sport 

og rekreasjon og som en ressurs i bioøkonomien og det grønne skiftet 

- Vannforsyningen må bedres. Alle bør ha nok vann til hage og hus. Vi ønsker en utredning av 

muligheten for å føre Granerud/Fjellstrandbekken over i Blekkslie.  

Skole og barnehage – Trygg oppvekst i ditt eget nærmiljø 

- Nesodden Senterparti ønsker å beholde eksisterende skolestruktur, men ser behov for 

nybygg der det blir for dyrt og uhensiktsmessig å utbedre eksisterende bygg.  



 

 

- Svømmehallen på Fagerstrand må bestå og inngå ved opprusting og oppgradering av 

Myklerud Skole 

- Nytt Ungdomsskole på Tangen fordrer også ny svømmehall. En svømmehall som også skal 

komme alle beboerne til nytte og glede.  

-  Barnehager bør bygges der barn bor. Små lokale barnehager, gjerne private må følge 

grendestrukturen.  

 

Næring og landbruk – Matproduksjon og arbeidsplasser nær der du bor 

- Eiendomsskatt på næring må fjernes. Kommunen bør legge til rette for næring i større grad 

enn det de gjør i dag 

- Få fart i reguleringen av arealer til næring. Delvis reguleringer av de større arealene, og 

trinnvis utbygging er lettere å realisere og enklere for mindre bedrifter å ta del i 

- Vern av matjord. Matjord er en stadig knappere ressurs som må tas vare på. 

Nesodden kommune 
Kommunen skal være en god arbeidsgiver og gjennom sine anskaffelser av varer, tjenester og bygg 
skal den bidra til et mer seriøst arbeidsliv. Kommunen skal: 
 

- Tilby faste, hele stillinger og sikre nok grunnbemanning for å utføre kommunens viktige 

velferdsoppgaver med høy kvalitet til glede for både ansatte og innbyggere 

- I minst mulig garad dekke fravær ved innleie fra bemanningsbyråer 

- I anskaffelser stille krav om bruk av fast ansatte, faglært arbeidskraft og minst 10 pst. 

lærlinger samt maks ett ledd underleverandører i vertikal kjede. 

 

Helse og eldreomsorg – Trygge helsetjenester og verdig alderdom 

- Lokal legevakt i tilknytning til Nesoddtunet eller Sunnaas må sikres ressurser til å ha høy 

kvalitet. 

- Utbygging av eldre og omsorgsboliger må gjøres på tomter og områder med 

utviklingspotensial 

- Alle skoleelever på Nesodden skal ha tilbud og tilgang til helsesøster. 

Klima – Vi må være en del av løsningen 

- Kommunen må vektlegge energieffektive og miljøvennlige løsninger i sine anbud med mer 

bruk av tre og andre miljøvennlige og resirkulerbare materialer i offentlige bygg. 

- Tap av utmark og matjord til infrastruktur og utbygging er en av de største utfordringene. 

Dette må få høyere status i arealplanene 

 

 

 



 

 

Samferdsel og kollektivtransport – Bedre tilbud gir økt bruk 

- Med 2,7 millioner kollektivreiser mellom Aker brygge og Nesoddtangen er Nesodden en 

foregangskommune på kollektivreiser, men det er mulig å flere over på kollektivtransport 

med bedre tilbud. 

- Gang og sykkelvei mellom alle grender, prioritet strekningen Alværn - Fjellstrand 

- Gjenoppta direktebuss fra Fagerstrand til Oslo og hurtigbåt fra Fagerstrand 

- Få på plass innfartsparkering på vestsiden av Nesodden ved Håkonkastet  

Idrett og kultur – Et aktivt organisasjonsliv nær der du bor 
- Vi ønsker et mangfoldig organisasjons- og kulturliv som har gode fritidstilbud til alle 

aldersgrupper.  
- Tilbud må være tilgjengelig i hele kommunen, slik at en ikke må reise langt i en travel 

hverdag for å delta på aktiviteter.  
- Vi vil stå på for alle Nesoddens idrettslag og ideelle organisasjoner rettet mot barn og 

ungdom. 
- Frivillige lag og organisasjoner trenger forutsigbare og gode rammevilkår fra kommunen for å 

ha et godt tilbud. 
- Kulturskolen må vektlegges for et variert kulturtilbud. 


