
Et annet Moss er mulig! 
Vi skal:

1. Slåss for den mest radikale miljøpolitikken noen gang i en norsk 
kommune. Vansjø skal bli rein, og Moss skal bli en ledende 
sykkelby! Alt annet er uansvarlig!

2. Sette PRIS på velferden. Gode lønns- og arbeidsforhold for de 
som jobber der. Moss i elitedivisjonen for helse- og 
omsorgstilbud

3. Fortsette samarbeidet med AP og SV. Vi må demme opp mot 
høyresidas nedbygging av velferdstilbudet og forsøk på å overlate 
offentlige oppgaver til private investorer

 Toppkandidatene til RV/Rødt er lei av forurensinga i Vansjø som gjør 
bading umulig. Fra venstre Truls Bakken, Britt Øyen, Eirik Tveiten og 

Rune Boutroue Bekkhus



Moss som Sykkelby - ingen utopi!
Vi kan ikke kjøpe oss fri med internasjonale kvoter, vi må være 
villige til å bringe levemåten vår i tråd med naturens tåleevne. 
Politisk plan og styring er nødvendig; det frie markedet har rådd 
for lenge. Privatbilbruken må NED. Moss skal bli Norges ledende 
SYKKELBY! Spar miljøet og bedre folkehelsa! 
RV/Rødt vil aktivt forsvare fellevedtaket i bystyret 26. juni om 
bl.a. ”en plan for trafikkreduserende tiltak i Moss hvor det legges 
optimalt til rette for gang- og sykkelveier, kollektivfelt og økt 
bruk av kollektivtransport”. Vi vil bl.a. foreslå:
• Sammenhengende sykkelveinett gjennom hele byen, også 

gjennom kryss og rundkjøringer
• Rødmalte sykkelfelt i gatene, og ned med fartsgrensene
• Egne sykkelstier langs hovedveiene inn til byen 
• Sykkelsti langs hele Osloveien og fra Mosseporten til Rødsbrua
• Sykle-til-jobben/skolen-kampanjer
• Hybridbusser med 5-10 minutters gratis avganger og 

tilsvarende ringbuss i sentrum, via bl.a. jernbanen, ferga og 
flybussen ved Nesparken

• Enkelte gater bare for kollektivtrafikk
• Ja til fortetting og revurdering av maks byggehøyder (RV bidro 

sterkt til 4-etasjer-standarden på 90-tallet, men vil faktisk 
revurdere dette med tanke på miljøet!)

Kutt ut Ministermetoden! Redd 
Vansjø NÅ!
For å redde Vansjø holder det ikke med en håndfull millioner og 
en årlig konferanse for ministre og spesielt inviterte 
(lokalbefolkning og øvrige forvises til egen sal!). Regjeringa må 
presses til strakstiltak i 100-millionersklassen og betale det det 
faktisk koster, men også legge juridisk press på forurenserne: 

• Forbud mot all høstpløying, samt bearbeiding og gjødsling av 
erosjonsutsatte områder



• De mest erosjonsutsatte områdene legges brakk og tilsåes med 
gras, så overskuddsfosforet kan tas ut med grasavlinger eller 
beite

• Erosjonsutsatte områder beplantes med busker og trær for å 
hindre avrenning

• Staten må kjøpe opp flere erosjonsutsatte områder og legge dem 
ut til friområder

• Pålegg om å rydde opp i utslippene av kloakk og andre 
menneskeskapte utslipp (renovasjonsanlegg, flyplass etc.)

• Kommunen må kreve at Vansjø blir nasjonalpark!
• Den miljøfiendtlige flyplassen i Rygge - på ei halvøy i 

drikkevannskilden - er galskap! RV/Rødt vil nå delta i kampen 
for å minske miljøkonsekvensene

Sett PRIS på velferden!
- Nei, RV/Rødt er ikke blitt tilhengere av stykkpris på 
omsorgstjenester, skolegang og kultur (det er vi de aller sikreste 
garantistene imot!). Men vi mener kommunen må ta bedre vare på 
fagfolket (før eller seinere trenger vi tjenestene deres, alle 
sammen!)

• Lønna til de ansatte i helse- og sosialsektoren må heves for at 
jobbene skal bli mer attraktive 

• RV/Rødt støtter prosjektene Modellkommune og 
Kvalitetskommune, som innebærer at tiltak og tjenester skal skje 
i nært samarbeid med de ansatte, de som kjenner behova best

• Ingen ansatte skal ha lavere stillingsbrøk enn de sjøl ønsker 
• Kommunale lærlingeplasser tilsvarende minimum 1 promille av 

befolkninga -  ett nødvendig tiltak mot kompetansemangel
• Moss RV/Rødt innbyr alle partiene til et tverrpolitisk utspill til 

regjeringa om større statlige overføringer til kommunen i 
statsbudsjettet

• Den ekstra etasjen på det nye sjukehjemmet dekker ikke 
behovet. Moss RV/Rødt krever en ny omsorgsplan som gir 
fullverdige sjukehjemsplasser til alle som ønsker det og har 
behov for det



Ja til en verdig kommune!
Folk er ressurser, ikke utgiftsposter! Virksomheter som Moss Voks 
viser at også «svake» grupper er ressurser når de tas på alvor og 
ikke blir satt på sidelinja. Denne inkluderende holdninga må 
gjennomsyre alle tjenester. RV/Rødt vil konsekvent stille seg på de 
svakestes side ved prioriteringer og i konflikter. RV/Rødt vil bl.a. 
foreslå at:

• Bytårnet skole gis ekstra ressurser for å oppnå likeverdig 
opplæring og bedre integrering av elever med minoritetsspråk og 
familiene deres. Det haster å utligne de store forskjellene i 
gjennomsnittlig levekår mellom bydelene, som varierer mellom 
2,6 (Sørvestre Jeløy) og 8,9 (Sentrum) (SSBs levekårsindeks).

• Moss RV/Rødt vil også styrke lokaldemokratiet ved å forplikte 
seg til å fremme forslag fra lokale interesseorganisasjoner og 
aksjoner i bystyret og/eller hovedutvalg - sjøl om vi måtte være 
uenige med dem! Da vil vi heller argumentere og stemme mot

Men hva i all verden er Rødt?
Rødt er et nytt parti, stiftet 11. mars 2007, av RV, RU og AKP. 
Partiet har navnet Rød Valgallianse (RV) fram til 1. oktober, da det 
vil skifte navn til Rødt. På grunn av valgloven må vi gå til valg som 
RV denne gangen også

Les hele mosseprogrammet vårt på: www.moss.rv.no – det 
første partiprogrammet i Norge som delvis er utarbeida på 
Internett - som en Wiki: Hvem som helst har kunnet endre og 
legge til – og vi har fått over 20 slike innspill!

Bli medlem av Rødt Moss: Ta kontakt via 
www.moss.rv.no eller på stand i gågata hver lørdag før valget

http://www.moss.rv.no/
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