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– I Noreg har forbruksveksten 
på mange måtar nådd sitt po-
tensiale. Eit stadig aukande 
forbruk er ikkje nøkkelen til 
ei berekraftig samfunnsut-
vikling, betre velferd eller eit 
lukkelegare liv, seier leiaren 
i Miljøpartiet Dei Grøne i Os, 
Nils-Anders Nøttseter.  
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– Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) 
er ikkje eit næringsfiendtleg 
parti –  slik nokon har hevda 
– men me meiner det er feil å 
stadig jaga etter størst mogleg 
vekst og profitt. Me kan heller 
ta ut den auka verdiskapinga i 
meir fritid, og fokusera på andre 
verdiar i samfunnet, seier Nøtt-
seter. 

– Betyr det at partiet ditt vil gå 
inn for ei redusering av arbeids-
tida?
 –  Ja, i programmet vårt er me 
tydelege på at Os kommune bør 
innføra eit prøveprosjekt med 
seks timars arbeidsdag. Mange 
arbeidsoppgåver er i dag blitt så 
automatiserte at det ikkje lenger 
er behov for å jobba åtte timar 
per dag, hevdar den engasjerte 
34-åringen frå Varåsen. 

Klima- og miljøperspektiv
– Me er opptekne av å inklude-
ra klima- og miljøperspektivet i 
alt me gjer, og me har føreslått 
at klimaplanen skal liggja som 
ei ramme for alle andre planar, 
seier MDG-leiaren i Os
  Hovudbodskapen til MDG er å 
forvalta ressursane på ein betre 
måte.
  –  Det er openbart veldig for-
nuftig å ta vare på matjorda vår, 
både lokalt og nasjonalt. Me vil 
ha ei aktiv satsing på sal av kort-
reiste produkt og mat, og vil el-
les jobba for at lokalsamfunna 
skal vera mest mogleg berekraf-
tige.
  – Korleis vil de skapa fleire ar-
beidsplassar i kommunen?
  – Eit godt og berekraftig lokal-
samfunn inneber også fleire 
lokale arbeidsplassar. Det vil 
redusera transportbehovet, og 
vera positivt for miljøet – sam-
stundes vil det gje oss ein fri-
tidsgevinst, seier Nøttseter. Han 
jobbar sjølv i eit IT-selskap som 
held til på Danmarksplass, og 
lyt som så mange andre pendla 
til og frå Os. 
  – Nyttar du deg av kollektivtil-
bod eller eigen bil?
  – Det varierer. I den lyse årstida 
nyttar eg også motorsykkelen 
min, seier han.  
  – Me har mista mange indu- 
striarbeidsplassar i Os dei siste 
åra, men det skjer heldigvis ein 
del positive ting på nærings-
livsfronten i Os no. Det er sett 
av store næringsareal, og etter 
kvart vil fleire forhåpentlegvis 
få seg lokalt arbeid i ulike kunn-
skaps- og teknologiverksemder. 

– Heilt på styr!
– Kva standpunkt har MDG når 
det gjeld bygging av bru over 
Bjørnefjorden? 
  – Her er me heilt samde med 
Venstre. Denne saka er ikkje 
opp og avgjort enno, og eg trur 
me har ein realistisk sjanse til å 
stoppa bruprosjektet. Det kjem 
eit nytt Fylkesting og eit nytt 
Storting før ein er i nærleiken av 
å realisera denne planen.
  – Kva innvendingar har de til 
planen?
  – For det første er saka altfor 
dårleg utgreidd. Grunnlaget og 
argumenta for å byggja er for 
tynne. For det andre er premis-
sane om at trafikkgrunnlaget 
må seksdoblast for at det skal 
vera samfunnsmessig lønsamt å 
byggja brua, heilt på styr! Dette 
er stikk i strid med dei nasjo- 
nale utsleppsmåla som Stortin-
get har vedteke.
  Nøttseter peikar også på at brua 
skal byggjast på ukjent teknolo-
gi, og at prosjektet kan bli svært 
dyrt. 
  – Me veit at det kan blåsa godt 
på Bjørnefjorden, og me lyt 
spørja oss kva veg trafikantane 
skal ta om brua vert stengt. Og 
alle bilane – skal dei leiast inn 
gjennom Danmarksplass i Ber-
gen? spør han retorisk. 

Politisk interessert
– Kva var det som førte deg inn i 
politikken?
  – Eg interesserte meg tidleg for 
politikk, men det tok si tid før 
eg vart medlem i eit parti. Då eg 
var russ i 1999, stod eg oppført 
som listefyll for RV (Rød Valgal-
lianse). Eg visste ikkje så mykje 
om dei politiske partia på det 

tidspunktet, men eg likte i alle 
høve ikkje det den nye ordføra-
ren Terje Søviknes stod for, smi-
ler han.
  Etter gymnaset reiste Nøttseter 
til Bergen for å studera infor-
matikk. Her møtte han att Lisa, 
som han kjende litt frå oppvek-
sten i Varåsen, og dei vart eit 
par. Etter fem år i Bergen fekk 
han jobb som IT-konsulent i eit 
firma som held til i Oslo, og i 
2005 flytta han og Lisa dit. 
  – Vart du politisk aktiv då du 
kom til hovudstaden?
  – Nei, eigentleg ikkje. Eg var ik-
kje så veldig imponert over kva 
den raudgrøne regjeringa fekk 
til i sin første periode, så eg var 
stadig på jakt etter å finna eit be-
tre alternativ. Under valkamp- 
en til stortingsvalet i 2009 stod 
representantar for alle parti på 
rekkje og rad på Karl Johan, og 
eg fekk tilgang til meir informa-
sjon og arbeidsprogram. 

Vegen inn i MDG
Ekteparet Nøttseter gjekk grun-
dig til verks, og las det eine pro-
grammet etter det andre. 
  – Kva var avgjerande for at du 
og kona di valde å gå inn i Miljø-
partiet Dei Grøne?
  – Eg hadde fått eit inntrykk av 
at MDG var eit lite nisjeparti – at 
dei “berre” var opptekne av mil-
jø og klima. Men under ein bil-
tur med høgtlesing av MDG sitt 
arbeidsprogram, vart me svært 
positivt overraska over kvali-
teten, heilskapen og visjonane 
partiet hadde for samfunnsfor-
valtinga i framtida. Dette sam-
svarte veldig med våre eigne 
tankar og visjonar, og det førte 
til at me begge stemte på partiet 

i 2009.
  Men først under stortingsvalet 
i 2013 fekk MDG inn sin første 
representant, Rasmus Hansson 
frå Oslo.
  Etter fire år i Oslo flytta fami-
lien tilbake til heimbygda Os, 
og under kommunevalet i 2011 
valde dei å melda seg inn i MDG 
lokalt. 
  – Lisa vart vald til leiar, og i 
byrjinga var det berre ho som 
var aktiv. Då Lisa valde å trekkja 
seg frå plassen øvst på lista, sa 
eg meg viljug til å ta over under 
årsmøtet i 2013, seier Nils-An-
ders. 
  – Kor mange representantar er 
det realistisk å få inn i kommune-
styret i Os til hausten?
  – Me er i vekst både lokalt og 
nasjonalt, og eg forventar at me 
får inn minst ein representant, 
men målet vårt er å få inn to. 

– Nynorsk mest naturleg
– Me har lagt merke til at de skriv 
Miljøpartiet Dei Grøne – og ikkje 
De Grønne, slik dei fleste gjer?
  – Ja, me synest det er det mest 
naturlege målføret her. Nynorsk 
er eit godt språk, og Os er jo ein 
nynorskkommune. Hordaland 
er også eitt av svært få nynorsk-
fylke i landet, difor lagar me 
også heile fylkesprogrammet 
vårt på nynorsk, seier Nøttseter. 
Han står som nummer fem på 
fylkestingslista, og er også in-
volvert i arbeidet med program-
met. 

Bed ungdom ta kontakt
– Korleis vil MDG få ungdomen 
til å engasjera seg?
  – Eg trur alle partia kan gjera 
meir for å informera ungdomen 

om kva dei står for. Me får eit de-
mokratisk problem om dei berre 
veit kven som er ordførar i kom-
munen. I motsetnad til mange 
andre parti tenkjer ikkje MDG 
berre i fireårsbolkar, men for 
fleire generasjonar fram i tid. Me 
sørgjer også for at ungdomspar-
tiet vårt, Grøn Ungdom, vert in-
tegrert og godt representert på 
fylkes- og landsmøte. 
  Nøttseter synest MDG er flinke 
til å fanga opp signal og innspel 
frå dei unge, ikkje minst når det 
gjeld korleis ein kan ta betre 
vare på naturen og ressursane i 
framtida. 
  – På det siste landsmøtet var det 
ei 14 år gamal jente som heldt eit 
brennande innlegg om temaet, 
og det gjorde sterkt inntrykk. 
  – Eg vil oppmoda lokal ungdom 
til å ta kontakt med oss dersom 
dei vil vita meir om kva me held 
på med. Det kan dei til dømes 
gjera på Miljøpartiet Dei Grøne 
Os si FB-side, eller ved å ringja 
direkte til meg. Eg tek gjerne ein 
dialog eller debatt med dei unge, 
avsluttar Nils-Anders Nøttseter.

 

Nils-Anders Nøttseter er leiar i Miljøpartiet Dei Grøne på Os, og trur dei har god sjanse til å få inn eit par representantar i kommunestyret til hausten. 

– Meir fritid framfor auka forbruk

z Fødd 1980, oppvaksen og busett i 
Varåsen i Os 

z Gift med Lisa Nøttseter, kunstnar/
dansar

z Har to born på 7 og 3 år

z Medlem i MDG sidan 2011,  
lokallagsleiar frå 2013.
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