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Innbyggersvar fra kommunereform  
Ved høringen av innbyggerne i løpet av kommunereformen ble innbyggerne også bedt om å svare på 
spørsmålene: 
1. Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for å være et attraktivt sted i framtiden? 
2. Hvilke forventninger har du/dere til det framtidige tjenestetilbudet? 
3. Hvilke forventninger har du/dere til kommunens utvikling? 
 
Svarene er gjengitt nedenfor. De må ses i lys av å være gitt i sammenheng med høringsuttalelser om 
kommunereformen, og enkelte innspill kan bære preg av innsenderens syn på reformen. Svarene er 
ikke sortert. 
 

Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for å være et attraktivt sted i 

framtiden? 
 Kommunen bør være veldrevet, transparent og tilgjengelig. Saksbehandling må være rask og 

effektiv sett fra publikums side. Kommunale tjenester, administrasjon og politikk må være åpen 

slik at publikum har anledning til å følge med og bidra om de ønsker. Administrasjonen og 

politikere må være tilgjengelig når publikum ønsker. 

Det må legges til rette for omsorg for de som har behov for det. 

Det må legges til rette for private initiativ til utvikling av kommunen, eksempelvis etablering av 

næringsvirksomhet og arbeidsplasser, og derigjennom inntekter. 

 God kommunikasjon - herunder mobilnett, internett, vei og båt. Selvsagt gode kommunale 

tjenester innen skole, barnehage, etc. enkle rutiner og tilrettelegging for nyetableringer, 

klargjorte arealer for næringsutvikling, gunstige vilkår for kjøp av tomt for bolig, etc. Nærheten til 

Oslo, gjør at kulturelle tilbud er lett tilgjengelig og dette kan trygt overlates til markedet. Hvilke 

kvaliteter bør kommunen ha for å være et attraktivt sted i framtiden? 

 Gode boforhold hvor beboeren kan velge etter eget behov og følelser. Trygge omgivelser. Kort 

vei til friluftsliv og trening. God kommunikasjon til alternative arbeidsplasser. 

 Tilgjengelig naturarealer langs kyst og i marka. Lite byråkrati og effektiv saksbehandling. 

Helhetlige planer for alle deler av kommunen, også de som ikke bor på Nordre Nesodden. God 

infrastruktur. 

 Grender, friområder, marka. 

 Et grønt og landlig område med mye natur og spredt bebyggelse. 

 Lokalt samfunn, kulturkommune, vi er en miks av rik og fattig, økonom og kunstner, øst og vest. 

Kommunen må reflektere det og være mer inkluderende enn effektiv, mer morsom enn fornuftig 

og mer raus enn rasjonell. 

 Beholde kommunen som i dag. Grøntområder, begrenset trafikk, ingen høyhus, kort avstand 

mellom bestemmende myndigheter og befolkning. 

 Et grønt og landlig område med mye natur og spredt bebyggelse. 

 Nærhet til naturen, minst mulig trafikkstøy og forurensning. 

 Kort avstand mellom beslutningstakere og innbyggere. Opprettholde grendestrukturen. 

Arealplanlegging som ivaretar viktige friluftsinteresser. 

 Kommunen som bosted må være tilrettelagt for alle livsfaser. Det er viktig at halvøya ikke blir et 

bosted kun for barnefamilier, kun for rike, kun for eldre, men at det er en "smeltedigel" av ulike 
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mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Det er, etter min mening noe av det som gjør 

Nesodden unikt i dag. 

 Å være et levende nærsamfunn slik vi stort sett ser det i dag: med nærhet og god tilgjengelighet 

til folkevalgte og administrasjon, noe som borger for innbyggernes engasjement og som også gir 

mulighet for påvirkning av oppvekstmiljø for kommende generasjoner, ivaretakelse av de unike 

omgivelsene som setter sitt særpreg på Nesodden. Mange ønsker å flytte til Nesodden på grunn 

av beliggenhet, dens topografi og et og et spesielt levende og kreativt miljø. 

 Landkommune med kyst og båtforbindelse til Oslo med minst like godt tilbud som det er i dag. 

Godt skole(også videregående) og barnehagetilbud, godt helsetilbud (beholde legevakt/ 

paramedic her), sykehjem og rehabiliteringsenhet ved Nesoddtunet, rikt kulturliv og idrettsliv. 

Det trengs flere fysioterapeuter. Det bør være mulig å kjøpe de fleste ting man trenger på 

Nesodden, gjerne med økologisk fokus. Nesodden bør være foregangskommune mtp miljøvern 

og bærekraftig utvikling. Tangenten er et genialt samlingspunkt med biblioteket i sentrum. Jeg 

ønsker at PPT, barnevern, kommuneadministrasjon ligger på Nesodden. Det er et minus at det 

ikke er polititjenester her lenger, vi må beholde brannstasjonen. Det er for dårlig offentlig 

kommunikasjon mot andre Follokommuner til at det er hensiktsmessig med 

kommunesammenslåing. Legevakt i Ski er for langt unna til at vi kan bruke den, når det ikke 

samtidig foreligger infrastruktur. Oslo legevakt, sykehus og politistasjon via båten er mer 

nærliggende mtp infrastruktur, enn dagens ordning. 

 Tilgjengelige tjenester alt fra døgnåpen legevakt, politistasjon, gode kollektiv tjenester, bibliotek, 

helsestasjon, svømmebasseng/ anlegg, kortidsbarnehager, barnehager og gode skoler, 

kulturskole, kunne skaffe seg sunn økologisk mat, kortreist mat, rene strender med nok 

søppelkasser... godt merkede tur løyper, flere alternative/ billige boliger til grupper som enslige 

foreldre... nok sykehjemsplasser som serverer skikkelig mat og en god hjemmehjelp tjeneste som 

har tid til de eldre. Aktiviteter som samler befolkningen på tvers av alder. 

 Begrenset utbygging (som i dag), LNF- områder, bevare skogsområder/lett tilgang til sjøen. 

Kommunestyre med lokale politikere som kjenner lokalmiljøet godt. Bevare Nesodden som den 

unike kystkommunen den er i dag. 

 Min mening er at kommunen bør opprettholdes som egen kommune. Det attraktive for meg er å 

bo i et lokaldemokrati hvor en er stolt av å være en av innbyggerne. Jeg vil bo i en kommune som 

er et "sted i seg selv" og ikke er en liten del av en by eller et sted i utkanten av en storkommune, 

langt fra sentrum. Jeg har vokst opp på Haslum i Bærum, et lite sted i en stor kommune, som ikke 

var et sted i seg selv, men hvor det var lang avstand til sentrum og de bestemmende organer. 

Nesodden kommune er "et sted i seg selv" hvor det er kort vei "til toppen" og hvor vi vet vi kan 

engasjere oss og har mulighet til å bli hørt. Vi har et kommunesentrum med kommunehus å 

samles i, har politikere som har nærhet og kjennskap til hele kommunen og det er mange 

muligheter for befolkningen til å engasjere seg. Det er lett å komme i kontakt med mange av 

politikerne, vi har et forhold til dem. En sånn kommune er attraktiv for meg. For første gang bor 

jeg i en kommune hvor jeg føler tilhørighet og hvor jeg har engasjert meg. Det å være Nesodding 

er en viktig del av min identitet. Jeg har voksne barn som sier det samme og som ønsker å flytte 

tilbake hit etter studier. 

 Hvorfor skal det være attraktivt? Det er attraktivt nok som det er. Kommunen burde heller 

fokusere på å freden den skogen som vi har igjen. 

 Kommunen bør i størst mulig grad tilby alle servicefunksjoner innbyggerne trenger. Vi bør slippe 

å reise til Ski eller Oslo for utført grunnleggende tjenester. Fjorden bør tas i bruk for transport. 
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 Høy kvalitet og kompetanse på tjenestene som kan måles gjennom klager og medhold på vedtak 

hos Fylkesmannen. Lett tilgjengelige tjenester. Rett tjeneste når man trenger det. 

 En kommune med god plass til friluftsliv, tryggere veier enn nå for syklister og fotgjengere. En 

trygg kommune å bo i når det gjelder alle livets faser med ulike behov for helse- og 

omsorgstjenester, og tilrettelagte boliger. Gode barnehage- og skoletilbud med tilstrekkelig 

kvalifiserte ansatte. 

 Kultur, god skole, god eldreomsorg, gode helsetilbud og fremfor alt en varm og åpen 

flyktningpolitikk! 

 Bevare preget av grønn kommune. 

 Kommunen bør beholde sin unike posisjon som kystkommune og med natur som hovedsatsing. 

Beholde sitt preg uten for høy grad av fortettet utbygging. Ikke mange kommuner har slike 

muligheter med nærheten til byen og samtidig være en stille tilbaketrukket. Samtidig bør det 

være fullt mulig å utnytte denne særstilling til å skape solide, lokale arbeidsplasser uten å gå i 

sammenslåingsfella. Det verste som etter mitt syn kan skje vil være en sammenslåing med Oslo. 

Jeg ser for meg både T-bane og broer som et framtidsscenario. Noen synes sikkert dette ser 

fristende ut, men en slik sammenslåing vil for all tid ødelegge Nesodden som den unike 

naturperlen den er. 

 At kommunen er i stand til å imøtekomme de utfordringer som kommunens innbyggere blir stilt 

ovenfor. At vi, innbyggerne, møter en kommune som bidrar til at spørsmål som måtte dukke opp 

blir løst på en rask og positiv måte. 

 Kommunen bør legge til rette for næringsvirksomhet og bidra til ordningen så de profesjonelle 

kunstnerne og andre mindre næringer kan arbeide og ha sin virksomhet i kommunen. 

Kommunen trenger arbeidsplasser og skatteinntekter - da bør det legges til rette for det. 

Kommunen er til for befolkningen og skal lytte til hva befolkningen på Nesodden mener. 

 Mye natur og mest mulig uberørt kystlinje - respektere grønn plakat og rikspolitiske 

retningslinjer. 

 Bevare grøntområder og strender. Gode kommunikasjoner med Drøbak, Vinterbro og selvsagt 

Oslo. 

 Vi bør ha skoler, barnehager og eldreomsorg som dekker behovet til alle nesoddens beboere. 

Utbygging av boliger for unge og andre som har vanskelig for å komme seg inn på boligmarkedet. 

Trafikksikkerhet i form av gang/sykkelstier over hele Nesodden. 

 Ettersom det tettes til i Akershus, tenker jeg det er viktig å bevare Nesodden som en grønn lunge, 

et roligere sted - og et sted lungesyke og astmatikere kan bo, i nærheten av Oslo. I tillegg har 

Nesodden allerede status som en kunstnerkommune, så jeg håper det vil bli enda flere ulike 

kulturtilbud i framtiden. 

 Tilgjengelig natur, stier, strender, uberørte områder, lav bebyggelse. 

 Gode skoler, sykehjem med egne kokker og kjøkken, bra helsetjenester generelt og mindre 

utbygging av boliger. 

 De samme kvalitetene som nå men gjerne lokal legevakt og politi (lensmannskontor). 

 Det bør være nærhet mellom innbyggerne og politikerne. Likhet for alle, åpenhet om de politiske 

prosessene. Trygghet for innbyggerne, ikke minst for svakere grupper, barn, eldre, 

funksjonshemmede. 

 natur, hyggelig og landlig sted. Annerledes enn Oslo. 

 legevakt, politi. 
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 Spredt og lav bebyggelse, som tar hensyn til eksisterende bosetning, arkitektoniske kvaliteter og 

naturopplevelser. Et begrenset antall sentra med butikker og div. tjenestetilbud. Gode skole- og 

helsetjenester. God offentlig kommunikasjon internt og med omkringliggende kommuner. Rikt 

og variert natur- og kulturlandskap med fri og lett adgang til skogs- og kystområder. 

 Gode barne- og ungdomsskoler. Gode omsorg og sykehjem. Gode legedekning, lokal 

legevakttjenest/Paramedic. 

 Nesodden er attraktiv og det er viktig å bevare Nesoddens særegenhet. 

 Høy kvalitet på de tjenester som skal ytes befolkningen. 

 Gode barnehager og skoler, tilstrekkelig legetilbud samt kulturtilbud. Gjerne også eldrehjem i 

nærmiljøene. 

 Gode tjenester til innbyggerne sine, god infrastruktur og nærhet til kommune administrasjonen. 

Bevare markagrensen. Utbygging som er i samsvar med infrastrukturen. 

 mulighet til demokratisk deltagelse i prosessene, kontakt med styringsorganer, oversikten, 

mulighet til å bli hørt når det trengs. 

 Lokale tilbud og arbeidsplasser, en foregangskommune for miljøvennlig livsførsel. Lokalt 

medbestemmelse og kort vei til kommunen. 

 Landlig, lite trafikk, ta vare på skogs- og fritidsområdene. Bedre transport til Oslo. 

 Gode nære tjenester til innbyggerne. Utbygging av tjenester i nærmiljø (nesodden) og ikke flytte 

flere til sentra som er vanskelig og tidkrevende å nå med offentlig transport. 

 God helseomsorg, fokus på eldre, tilbud for barn og ungdom. 

 Døgnkontinuerlig legevakt. Opprette god bussforbindelse/offentlig kommunikasjon med Drøbak, 

Ås og Ski. 

 Arbeidsplasser, gode helsetilbud, bedre off. kommunikasjon. 

 God kollektiv, bevare våre grønne arealer og en økning i næringsliv. 

 Fri natur, strandlinje, skiterreng, "markalov". Svært restriktiv på utbygging av ikke bebygde 

arealer. Ivareta kulturlandskap, skog God og billig kollektivtransport. Fremme elektrifisering av 

kollektivtransport og annen trafikk. Bygge ut sykkelfelt/-sti lang alle hovedfartsårene. Godt skole- 

og barnehagetilbud. Sikre driften og gjerne øke åpningstiden av det fantastiske biblioteket. 

Gjerne innføre eiendomsskatt for bedre økonomi. Strenge miljø- og energikrav til alle 

bygninger/rehabiliteringer. 

 Kommunen må være komplett. Bankfilial, helst eget postkontor, legevakt som fungerer 

 For at Nesodden skal være en attraktivt sted å bo så bør basistjenester som skole/barnehage og 

helse/sosial være gode og trygge. 

 Godt kollektivtilbud (det vil si muligheter til å reise til for eksempel Drøbak og Ski uten å reise via 

Oslo. Tilbud for barn og unge (barnehage, nok plass på barne- og ungdomsskoler, gratis/rimelige 

fritidstilbud). God bevaring av natur- og friluftsområder (inkludert sjøen). Nesodden har vakker 

sjø og natur, og det er viktig at dette bevares. 

 Som bosted må det være en god infrastruktur og et kommunalt ansvar på ulike områder som 

gjelder for alle innbyggere. Fortsatt tilgang til friluftsområder og skjermet strandlinje samtidig 

som det kan bygges ut mer og med varierte boligformer. 

Politisk og administrativt må vi ha en ryddig og kompetent kommuneadministrasjon, politikere 

som ser helhet og utviklingsmuligheter og med orden i arkiver og saksframlegg. Kommunens 

eiendommer og eiendeler må tas vare på og vedlikeholdes. 
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 Utvikle fordelene kommunen har, de flotte områdene mot sjøen, nærheten til Oslo med bedre 

og raskere tilbud med båt. Det er lite arbeidsplasser, så sammenslåing med andre kommuner bør 

skje skal en få til noe med kvalitet. 

 Ikke legge begrensninger på bruk av kommunale lokaler/eiendommer men legge til rette for at 

interessegrupper kan benytte disse til en rimelig pris innenfor normale rammer. 

 Et godt miljø for barn, ungdom, voksne og eldre. Nærhet til natur og frisk luft. Unngå for stor 

grad av fortetting. Gi oss mulighet til å føle ansvar og glede. 

 God kommunikasjon. Tilgang til natur. Nærhet til den enkelte innbygger. 

 God skole. 

 Små enheter. 

 Viktig med godt og kompetent tjenestetilbud. Viktig å kunne ivareta de svakeste om det er unge 

eller eldre. Ha den nødvendige kompetanse og kapasitet innenfor de felt som er kommunens 

ansvarsområder. Gode kommunikasjonstilbud, også i helgene. Gi gode rammebetingelser for å 

utvikle næring med til enhver tid tilgjengelige tomtearealer. Tomteområder for unge 

selvbyggere. 

 Godt kollektivtilbud. Kortere reiseavstand til sykehus og legevakt. 

 Effektivitet og tilgjengelighet. 

 Aktivt forhold til næringsutvikling (i motsetning til ingenting i dag). Moderne kontorlokaler 

tilgjengelig sentralt på tangen. Flott og koselig samlingssted for kunst, kultur, folk osv. Et 

"Nesoddentorvet" som er grønt og attraktiv, ikke betong, betong, betong slik at som det er i dag 

mellom biblioteket og tangen senteret. 

 Kommunen bør ha en næringsvennlig politikk, da det er næringslivet som vil gi oss de inntektene 

som vi trenger. Vi bør opprettholde en god offentlig kommunikasjon gode sosiale tjenester av 

høy kvalitet og med høy kompetanse samt gode skoletilbud. Videre så setter jeg utrolig stor pris 

på våre muligheter til friluftsaktiviteter, både langs fjorden og i marka. 

 God eldreomsorg, legevakt, godt tilrettelagt for miljøvennlig livstil. God kollektiv kommunikasjon. 

 Bedre kollektiv tilbud mot Oslo, spesielt etter kl. 09:00. Skaper arbeidsplass på Nesodden, evner 

til å tiltrekke bedrifter hit. Barn bør få mulighet å fa plass på offentlig videregående skole i 

 Oslo, ikke bare private vgs.skoler. Være mer aktiv å regulere tomter. 

 Det at Nesodden er landlig, og samtidig bare en båttur unna Oslo, er noe av det som gjør 

Nesodden attraktivt. Vi bør satse på fortsatt nærhet til Oslo. 
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Hvilke forventninger har du/dere til det framtidige tjenestetilbudet? 
 Tjenestetilbudet bør være tilgjengelig slik at det kan nås av alle med offentlig kommunikasjon 

uten unødig reisevei. Unødig reisevei kan illustreres med avstand til politi og legevakt i Ski hvor 

det må reises igjennom flere andre kommuner og skifte transportmiddel flere ganger. 

 Fremtidig tjenestetilbud må nødvendigvis tilpasses en økende andel eldre. Framskrivning av 

alderssammensetning vil bety at det snarest må planlegges og forberedes for en større andel 

mennesker over 80 år. Denne gruppens behov, er mye mer forskjellig enn for andre 

aldersgrupper både fysisk og mentalt. 

Dette vil kreve en større differensiering av tilbud som også vil ha betydning for fremtidig 

kompetanse til personalet. 

 Beholde og videreutvikle dagens tjenestetilbud. 

 Jeg forventer at kommunen vil ivareta alle deler av befolkningen, at så mye som mulig vil bli 

digitalisert, og at en vil finne sterke og gode fagmiljø innen alle etater. 

 Mer avanserte enn i dag. Mer brukerstyrt. 

 Pass på de gamle. Noen tjenester trengs selv om de kanskje ikke er økonomisk perfekte. Alt kan 

ikke løses gjennom effektivisering. 

 Minst som i dag. 

 At tjenestene holder seg på et rimelig nivå (he he, politikersvar! Jeg har ikke peiling på hvilke 

tjenester som er bedre/dårligere i andre kommuner i forhold til min kommune). Ønsker meg 

legevakt på halvøya, ser fram til ei utvikling av Sunnås med tida som inkluderer legevakt. 

 Som nå, gjerne med interkommunale samarbeidsløsninger tilsvarende den fellesløsningen som 

nylig er etablert ved Ski sykehus. Nesodden er stor nok til å opprettholde et tilfredsstillende 

tjenestetilbud. 

 For å få til at Nesodden skal være et attraktivt sted i framtiden, så må det være god 

kommunikasjon til dit det er arbeidsplasser, skoler og fritidsaktiviteter. Det holder ikke at 

ungdommene kan komme seg til videregående skole i Ås, hvis det ikke er mulig å ha sosialt 

samvær med de andre elevene på skolen fordi elevene ikke kan komme seg til aktiviteter o.l. 

utenom skolebussen. 

Jeg forventer at alt det lovpålagte blir ivaretatt på best mulig måte, og at uansett hvordan 

kommunen ser ut administrasjonsmessig, så blir det brukerfokusert. Det vil skape nærhet. 

Jeg forventer kvalitet i tjenestene, og det får man ved større fagmiljøer. 

 Jeg ønsker at tjenestetilbudet skal være minst like bra som før, tror ikke vi vil tjene på 

sammenslåing, våre behov vil drukne i en storkommune som Oslo, som i stor grad har andre 

behov. Nesodden er en utpost i forhold til Follo-kommuner for øvrig, og det er sannsynlig at en 

 kommuneadministrasjon vil trekkes ut av Nesodden, og det vil forringe tilbudet, idet det vil bli 

langt til alt, og det er sannsynlig at de spesielle behovene man har på Nesodden vil bli dårligere 

ivaretatt hvis man blir en del av en storkommune med Follokommuner med andre behov. 

Uavhengig av kommunesammenslåing, bør offentlig kommunikasjon mot Ski/Drøbak bli bedre 

hvis vi skal ha et offentlig samarbeid mot andre Follokommuner. 

 At det skal være lett å finne frem i tjeneste tilbudet i kommunen og at det er tilgjengelig. Da kan 

ikke kommune sentret ligge i Ski. 

 Slutte med nedskjæringer i barnehage og skole, barn/ungdom må prioriteres. Godt helsetilbud 

og legevakt på Nesodden. 

 Politi lokalt, legevakt lokalt, brannmannskap. 
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 At det blir bedre enn i dag, at vi får egen legevakt og at vi får igjen noen av de tjenestene vi har 

mistet. 

 i tillegg til høy kvalitet og kompetanse, god nok kapasitet og fortsatt lett tilgjengelige tjenester. 

Kort ventetid på vedtak. Digitalisert kommunikasjon med befolkningen. 

 De som har behov for kommunale tjenester får det ved behov, uten unødig ventetid. Dette bør 

gjelde alle uansett alder og type tjeneste. Kommunen bør gi like tjenester (brøyting/veilys) til alle 

innbyggere uansett om de bor i velveier eller kommunale veier, alle bidrar med skatt på samme 

måte. 

 Et rimelig og balansert tilbud. 

 En forbedret tilgang til legevakt og helsetjenester. (sykehus-nærhet). 

 At det settes av tilstrekkelige midler til helse / omsorg og skole. Det kan ikke være som i dag at 

disse sektorene strupes hvert eneste år. 

 At det blir bedre kvalitet og at vi få gode tilbud så vi ikke trenger reise ut av kommunen for å få 

de tjenestene vi trenger. 

 at det er tilpasset befolkningsmengden, at alle lover og regler følges - at overføringer fra staten 

økes ved behov. 

 Viktig at Nesoddtunet får beholde sitt KJØKKEN og NEI til Sentralkjøkken. Viktig med et SKIKKELIG 

tilbud til AKTIVITETER for eldre. Både fysisk og psykisk. 

 Jeg forventer at vi vil ha et tilgjengelig tjenestetilbud på Nesodden og at vi ikke må ha lange 

reiseruter ut av kommunen for å få utført våre trengende tjenester. 

 Det er klart at Nesodden har en vanskelig plassering. Om man er syk og ikke kan reise kollektivt, 

er det best at legevakt ligger i Ski og ikke i Oslo. Er man frisk og opplagt og skal på skole, jobb 

eller kino er det greiest å ta seg til Oslo. For nødetater er det selvsagt lettest å ta seg til 

Nesodden fra Folloregionen. For framtiden håper jeg interkommunalt samarbeid kan styrkes der 

det er behov for det. For en pleietrengende tror jeg nok allikevel det er best å bo i nærheten av 

venner og familie - så jeg håper tilbudene innenfor helse og omsorg kan bygges ut på Nesodden. 

Nesodden har en vanskelig beliggenhet og det er relativt om Oslo eller Ski er nærmest. 

 Bedre båtforbindelse - det er det unike ved Nesodden at kollektivtrafikken kan drives med båt 

 Egen legevakt i kommunen. 

 Kjøkkenet beholdes og eventuelt utbygges på Nesoddtunet. 

 Jeg forventer at nivået blir som i dag eller bedre. 

 koselige leger, sykehus, aldershjem. Fortsatt steinerskole, flere steinerbarnehager sentralt på 

Nesodden. mer økologiske samdyrkningsprosjekter (andelsgårder osv). 

 At det skal bli noe bedre enn i dag, mht. spesialforretninger og særlig rask, døgnåpen adgang til 

legevaktstjenester. 

 Forventer gode og mange nok barnehageplasser, gode skoler og god eldreomsorg. 

 Vi forventer at vi får de tjenester vi har behov innen rimelig tid når vi skulle trenge dem 

 At det holder seg på samme nivå som i dag, eller bedre. 

 Et godt og tilgjengelig tilbud. 

 en enda bedre utgave av dagens. 

 Styrke skole og barnehagetilbudet. 

 At tilbud styres og styrkes lokalt. At Nesodden avgjør arealbruk og arealplanlegging. 

 Trygghet, politikerne må holde det de lover. 



8 
 

 Halvtimes avganger med fergene. Opprettelse av fergeavganger fra bryggene langs 

Nesoddlandet. 

 Synes tjenestetilbudet er bra i dag. Savner lensmannen.  

 Gode skoler og barnehager. Fortsatt godt bibliotek. 

 Rask og effektiv saksbehandling. Og at beboerne får svar på sine spørsmål uten å måtte purre. 

Vegbrøyting/salting for lettere å komme frem (eksempel, veien ned til Alværn brygge). 

 Jeg tror at de som jobber i tjenestetilbudet her i kommunen gjør så godt de kan, men at de ikke 

får tilstrekkelig med resurser til å klare det. Noe si all hovedsak skyldes en lite forutsigbar og 

dårlig politisk styring. Tenker her konkret på politikerne fra flertallspartiene H, Ap og 

Miljørpartiet De Grønne. Så mine forventninger går punkt 1. på å få inn nye politikere/partier på 

det rikspolitiske plan som prioritere disse to områdene. Punkt 2. At det samme skjer på 

Nesodden. Mao ikke maktpolitikere som har alle svarene, men politikere som er lydhøre ovenfor 

det innbyggerne på Nesodden ønsker. 

 Båtforbindelse Fagerstrand-Oslo og flere avganger buss som bruker kortere tid fra Fagerstrand til 

Oslo. Det er stor byggeaktivitet og utvikling av Fagerstrand som boligområde. Med dette er det 

viktig at også barnehagene, skolene og kollektivtilbudet utvides for å kunne ta i mot alle nye 

innflyttere. Myklerud barneskole er nesten full og busser på strekningen Fagerstrand-

Nesoddtangen blir helt full før den ankommer båten. 

 Større fagmiljø og mer kompetanse. Tydelighet i hva vi som innbyggere kan forvente og ikke, 

men andre ord politikere som utfører det de lover. 

 Som før nevnt, bedre og raskere kollektivtilbud. Legg ut flere tomter så folk kan bygge selv, og 

begrens stygge blokker. Det kan kanskje også legges ut til mer utradisjonell bygging, f.eks 

kollektiv, gjerne til eldre, i stedet for tradisjonelle aldersboliger. 

 At det er minst på samme nivå som i dag. 

 Høyere kompetanse og tilbud. 

 Ikke dårligere service fra kommunale myndigheter enn i dag, Bedre på noen områder. 

 Samme, eller bedre enn i dag. 

 Bredt skoletilbud til avsluttet videregående. Viktig at det er attraktivt for de unge å finne seg til 

rette i kommunen, også etter skoletid. Døgnbemannet legetilbud og nødvendig support om det 

er behov. Tilgang på kompetanse innenfor alle sektor også de som har behov for psykiatrisk 

hjelp, unge og eldre. 

 Bedring i kollektivtilbudet. 

 Som i dag eller bedre. 

 Styrket næringsutvikling. Nå er det ingen hjelp eller støtte å få fra kommunen. Gjør som 

Notodden utvikling. Aktiv næringsutvikling fungerer. Nesodden næringsråd er jo bare en fantasi. 

De skaper hverken næring eller annet. Dedikerte personer må jobbe med næringsutvikling i 

Nesodden kommune. Det kan ikke bare være en bifunksjon. Hvorfor skal folk på nesodden jobbe 

i Oslo? Kan vi ikke skape arbeidsplasser lokalt? Det er nok av smarte folk. Men, vi mangler støtte i 

kommunen og villighet til å sette av områder og drive lobbyvirksomhet på lokale bedrifters 

vegne. En bro over til Fornebu kunne vært bra. Mer moderne selvbetjeningsløsninger på nett for 

innbyggerne. Bedre utnyttelse av tangen brygge og området mellom tangen senter og bibliotek. 

Hvorfor ble det ikke tatt høyde for å lage en skikkelig konsertscene når biblioteket ble bygget? 



9 
 

 Opprettholde et høyt tjenestetilbud, og som pensjonist så forventer jeg bedre tilgang på 

tjenestetilbud når jeg fremover trenger det. Jeg var lite imponert over hva som møtte mine 

foreldre da de trengte plass på Nesoddtunet og møtte lange køer og beinhard prioritering. 

 Høyere kvalitet på administrasjonen, faglig og service innstilling. Bedre eldreomsorg, flere 

sykehjems plasser. 

 Bedre båt tilbud eller bro mellom Oslo og Nesodden. Bredde offentlig videregående skoler 

muligheter. Svømmebasseng i regi av kommunen. Overnattingstilbud – hotell. Konferanse senter. 

Teater/kino. 

 Jeg forventer større nærhet til tjenestene. De fleste på Nesodden bor nærmere Oslo enn Follo, 

og vil sånn sett ha stor fordel av å få tilgang til tjenestetilbudet i Oslo. Dessuten kommer vi 

nærmere fylkeskommunale tjenester hvis vi blir en del av en kommune som har 

fylkeskommunale tjenester. 

 

Hvilke forventninger har du/dere til kommunens utvikling? 
 Kommunen bør ha en moderne utvikling. Med det menes at kommunen må følge og helst ligge i 

forkant av den utviklingen som generelt foregår i landet for øvrig. Sammenslåing med andre 

kommuner bør vurderes som en positiv utvikling, da dette er stortingets klare målsetning. Videre 

må det legges til rette for etablering av virksomhet som kan gi arbeidsplasser og dermed bidra til 

en positiv økonomisk utvikling. Kommunesammenslåing må ikke gå på bekostning av nødvendige 

tjenester og styring. De planer Nesodden har lagt for framtiden, må kunne være mulig å 

gjennomføre ved en eventuell sammenslåing.  

 Som egoistisk pensjonist ønsker jeg at Nesodden vil fortsette å være en "sovekommune" - 

landlig, stille og fredelig med relativt lite kriminalitet. "Alt må være som før". Som samfunns-

engasjert pensjonist med en visjon om å legge bedre til rette for at fremtidige generasjoner skal 

ha muligheter for etablering av næringsvirksomhet, skape nye arbeidsplasser som kommunen vil 

være avhengig av for å levere nødvendige tjenester, må kommunen sørge for gode 

kommunikasjoner i tillegg til båt. 

Hadde Nesodden hatt beliggenhet på Vestlandet, hadde det vært fastlandsforbindelse både til 

Oslo og til Sandvika! Har aldri hørt noen politikere på Nesodden ivret for bedre landeveis 

kommunikasjon. Adkomsten til Nesodden er like dårlig nå som i 1988 da jeg flyttet hit! Ønsker 

Nesodden en utvikling må en satse på gode kommunikasjoner! 

 Bedre veiforbindelse til E6 / resten av Follo. Svømmehall på Nesodden.  

 Jeg forventer at kommunen vil i større grad tilrettelegge for etablering for unge voksne i form av 

rimeligere boliger med god infrastruktur. Jeg forventer at kommunen vil bedre kollektivtilbudet 

på sjøen med båtforbindelse fra Fagerstrand til Oslo, dette gikk flere partier til valg på, og jeg 

forventer at det vil skje innen kort tid. Jeg forventer en utvikling av Fagerstrand som et sydlig 

sentrum i kommunen. 

 Kunne ta over statlige oppgaver. 

 Ønsker ikke massiv utbygging, men å bevare Nesoddens særpreg med gamle sommerhus, spredt 

bebyggelse og et stort mangfold. Kort vei til sjø og skog. Gjerne mer kulturtilbud, utvikle 

Nesodden som en kunst- og kulturkommune. 

 Behold særpreget, slipp folk inn, prøv å beholde så mange funksjoner her som mulig. Lag et 

lokalsamfunn. 
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 Utvikling? Til hva? Kommunen er til for fellesskapet og skal styrer all det som er naturlig for et 

fellesskap blir styrt sentralt. F.eks. Brøyting av veiene i kommunen. Det som har skjet er jo en 

avvikling av en naturlig kommunal oppgave. 

 Ønsker ikke massiv utbygging, men å bevare Nesoddens særpreg med gamle sommerhus, spredt 

bebyggelse og et stort mangfold. Kort vei til sjø og skog. Gjerne mer kulturtilbud, utvikle 

Nesodden som en kunst- og kulturkommune. 

 At kommunen blir stadig grønnere og opprettholder sitt tjenestetilbud. 

 Opprettholde grendestrukturen. Ta vare på Nesoddmarka. Unngå at Oslos mangel på 

utbyggingsområder skyves over på Nesodden. 

 Mine forventninger er at kommunen, uansett sammenslåing eller ikke, arbeider med å bli mer 

effektiv og profesjonell. God kommunikasjon med innbyggerne er viktig uansett om det er 10 

eller 100 000 innbyggere, og er en krevende øvelse. 

Mye støy og uro kan unngås med åpenhet. 

Jeg forventer at det ikke finnes noen "hellige kuer" på Nesodden, slik at alle stener snus for å 

effektivisere driften av kommunen og sørge for best utnyttelse av de ressursene vi har. Da tenker 

jeg både på antall skoler og beliggenheten av disse og på eldreomsorgen. 

 At kommunen fortsetter å bry seg om de nære ting i et samfunn i rivende utvikling, å ta hensyn 

til miljø og klimaspørsmål i valg av utbyggingstempo, samarbeid med nabokommuner, spesielt 

med tanke på å utnytte fjorden i kommunikasjonsøyemed. 

 Ønsker at kommunen blir selvstendig uten sammenslåing, evt med et samarbeid uten 

sammenslåing med helsetilbud/passkontor i Oslo. En evt sammenslåing mot nordre Frogn kunne 

være aktuelt hvis dette er ønskelig for de som bor i Nordre Frogn. 

 Kommunens tjenester bør være lett tilgjengelige for kommunes befolkning og i umiddelbar 

nærhet av der folk bor. Åpningstider bør utvides. Det bør satses på å bygge boliger som enslige 

foreldre har råd til å kjøpe. 

 Hvis vi fortsetter som egen kommune, tror jeg vi skal klare oss utmerket. Har stor tro på at små 

kommuner med lokale politikere er positivt for innbyggerne. 

 Utvikle kommunen på en måte som ivaretar Nesoddens særpreg og kvaliteter. Være lydhør til 

befolkningen, øke arenaer for medvirkende demokrati. Stimulere til etablering av arbeidsplasser i 

kommunen. 

 Kommunen burde fokusere på å frede mye av den skogen vi allerede har. Vi burde gjøre det 

samme som Oslo har gjort med freding av Oslo marka. Nesodden skal ikke løse Oslo sine 

boligutbyggingsproblemer. Vi har fått nok av å være en dumping plass for Oslo. Derfor mener jeg 

det er uheldig å bli en del av Oslo. Vi burde fokusere på å tilby de unge og gamle mindre og billige 

boliger. Men de skal være til nesoddinger! 

 Ved etablering av nye boligfelt bør man bestrebe seg på å tilpasse byggingen til nåværende 

terreng, ikke skape om terrenget for å gjøre det billigst mulig å bygge. 

 En utbyggings- og næringsutvikling som ivaretar kommunens særpreg som kystkommune og med 

fokus på miljøet. Videreutvikle kollektivtransporten på fjorden ved bruk av miljøvennlige båter. 

 At ikke verneverdige områder nedbygges, feks skogen ved Berger skole. Innbyggertallet bør økes 

med å bygge i områder hvor det ikke utgjør noen skade eller går ut over Nesoddmarka. 

Opprettholde grendene med sine skoler. Bedre forhold for fotgjengere/syklister, og bedre 

veiforbindelse ut av kommunen. 

 Bør ha en moderat befolkningsvekst eller ingen større vekst. Satsing på kunnskapsbedrifter. 
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 At politikerne gjør mye mer for å sørge for tilrettelegging av næringsvirksomhet her. Små og 

mellomstore bedrifter som gjerne tar utgangspunkt i det som er spesielt for stedet. Blåskjell, 

østersproduksjon, økologisk jordbruk m.m. Det finnes dessuten mye folk med spesialkompetanse 

på mange felt her ute. Disse bør kontaktes for å sette I gang prosesser. 

 At den ivaretar alle innbyggernes forskjellige behov på en ordentlig måte. 

 Vi trenger flere folk og flere boliger i kommunen - og vi trenger en gjennomtenkt boligbygging. 

 Ikke bygge flere og større boliger enn at kulturlandskap og byggeskikk fra gammelt av i varetas. 

Beholde grønne områder og verne mest mulig av det som er i dag. 

 IKKE storutbygging slik at vi blir en "forstad" til Oslo. 

 Jeg forventer at kommunen ser verdien av å tilrettelegge for næring, både for å skaffe 

arbeidsplasser og for å skaffe sårt tiltrengte skatteinntekter i kommunekassa. 

  Jeg håper Nesodden vil fortsette å bygge på de ressursene som ligger i alle kunstnerne som bor 

her, både forfattere, skuespillere, dramatikere, musikere og billedkunstnere - og skape 

arbeidsplasser og arenaer for kunst og kultur. Det er viktig at Nesodden selv, med sitt særpreg, 

har full kontroll over utvikling og utbygging. 

 Bevar friområdene! 

 Flere arbeidsplasser. 

 Håper kysttrafikken starter opp igjen. 

 At kommunen ikke legger opp til større vekst enn det den kan håndtere (infrastruktur, 

skoletilbud osv). 

 mer grønn, mer fairtrade, mer kortreist mat, mer økologisk, billige eller gratis kultur og 

treningstilbud, masse natur (vill natur, skoger etc). 

 At den skal utvikle seg harmonisk, på innbyggernes premisser. Ikke diktert av 

"eiendomsutviklere" og andre med snevre, kortsiktige økonomiske interesser, eller bestemt av 

politikere uten dyp forståelse for de kvaliteter som er nevnt under svar på første spørsmål. 

 Økning i næringsvirksomheter, spesielt innen service- / tjenestetilbud. Større bruk av private 

tjenestebedrifter i stedet for kun kommunale bedrifter. 

 Bedre offentlig kommunikasjon som binder de ulike stedene på Nesodden sammen. Sørge for 

mindre bilbruk. Skoleveier og sykkelveier må forbedres. 

 Vi forventer at kommunen utvikler seg i tråd med den tid vi befinner oss i og innenfor en grønn 

ramme. 

 Når det gjelder skolen håper jeg lærertettheten blir bedre. Jeg håper også skolene holder seg for 

gode til å bli med på kartleggings- og måleregimet i Oslo-skolen, der resultater på skolen er ett av 

kriteriene som legges til grunn for vurderingene av rektorenes lønn. 

 Restriktiv bolig utbygging. Bevare markagrensen. 

 At den skal skje på en miljøvennlig måte og at arealutviklingen blir bestemt lokalt, ikke i en 

storkommune. 

 Ny barneskole på tangen. 

 At kommunen blir styrt av lokale og lokalkjente politikere og ikke blir en liten "blindtarm" i en 

storkommune. Det ble skjebnen til mange bygder ved kommunereformen 1963\64. 

 Utviklingen må gå gradvis - skynde seg langsomt for å kvalitetssikre tilbud. 

 Forventer fokus på skole og gode oppvekstvilkår for barn- og unge. 

 Kraftig begrense den voldsomme utbyggingen og befolkningsveksten. 
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 At vi blir en kommune som fokuserer på innbyggerens helse, deriblant også de 

eldre/pleietrengende. Da trengs det en helt annen omsorgstjeneste enn dagens 

kommunestyreflertall er villige til å se på. 

 På Nesodden finnes det utrolig mange høyt utdannende samt kreative personer samt en flott 

natur og beliggenhet. Ved å satse på egne ressurser og delaktighet fra oss alle kan Nesodden bli 

en foregangskommune når det gjelder skole/barnehage og helse /sosial. Jeg ser absolutt ingen 

fordeler ved å slå nesodden sammen med verken Oslo eller noen av de andre kommunene. 

 Et stort fokus på å ivareta barn og unge, via blant annet mer ressurser til skolene, helsestasjon, 

helsesøstre, jordmødre, fritidstilbud for ungdommer (ikke bare organisert idrett, men 

alternativer til dette). Nesodden kommune må ikke bare fokusere på kultur og kunstnere, men 

også på "den vanlige innbygger". 

 Vi kan dele godene og bygge flere boliger, bedre kommunikasjonsnettet og skape flere 

arbeidsplasser. Da må vi også ha bedre veier inn til halvøya. Det trengs raskere planprosesser og 

gjennomføring. For eksempel har det vært planlagt et handlesenter på Fagerstrand i 40 år uten at 

noe skjer og nå ligger mulighetene der for en fjordby på det gamle oljeanlegget. Politikerne 

inviterte befolkningen til møte og så skjer det ikke mer og det er ikke godt nok. Det forventes at 

kommunen ser potensialet og ikke bare satser på bevaring av det bestående. 

 At vi kan se framover og være åpne for nye konstellasjoner, ikke være 'seg selv nok'. 

 At kommunen er i forkant når det gjelder sannsynlig befolkningsvekst i forhold til tilbud og 

infrastruktur, ikke henger 10 år etter. 

 Bedre tilrettelegging for forretningsvirksomhet. Unngå status som sovekommune. 

 Beholde sin egenart. Basert på lav bebyggelse. Fortetting er ok, men ikke for enhver pris. 

 Administrative funksjoner kan egentlig ligge hvor som helst. I dag har man kun i helt spesielle 

tilfeller å besøke kommunehuset, de fleste saker løses på andre måter. For øvrig må det være 

nødvendig nærhet til de tjenester der det er personell involvert. 

 Flere innbyggere og bedrifter. 

 Tilrettelegge for mer næringsvirksomhet. Få til en utbyggingsplan for Signalen-området med 

plass til både næring og boliger. Utvikle et variert botilbud for oss pensjonister. 

 Gode langsiktige planer slik at infrastrukturen blir godt ivaretatt. 

 At Nesodden blir ikke bare et sted man sover men har mulighet å etablere bedrifter skape en 

forretningsdynamikk Utvikling av det maritime miljø i Nesodden, det bør være en del av ansvar 

fra kommune. Bedre svømming og seiling tilbud med skole eller SFO. 

 På mange områder har Nesodden behov for utvikling. Nesodden har i alle år vært en såkalt "nei-

kommune". Mitt håp er at en eventuell sammenslåing med Oslo vil gi sårt tiltrengt utvikling. 

 

 


