
Moss – en kommune for Folk Flest - ikke 

for spekulanter! 

Valgprogram for Rødt i Moss 2007-2011 

Hva i all verden er RV? - og Rødt?? 

RV står for Rød Valgallianse, et parti med tradisjoner i Moss. Med unntak av én periode har 

RV vært i bystyret siden 1979, men partiet har også gått i spissen for grasrotopprør, f.eks. 

forsvar av fødeavdelinga, streikestøtte, anti-rasisme, demonstrasjoner mot USAs Irak-krig 

osv.Tidligere i år slo RV seg sammen med AKP og Rød Ungdom og danna det nye 

sosialistiske partiet Rødt. Likevel må vi stille som RV i dette kommunevalget, pga. 

valgloven.RV/Rødt samarbeider i bystyret med Ap og SV, særlig tett i den siste perioden, 

hvor vi har vært i vippeposisjon. De tre partiene har sammen oppnådd mye som vi har grunn 

til å være stolte av, og vi støtter også ved dette valget ordfører/varaordfører fra Ap/SV. 

Dersom fagbevegelsen tar et tilsvarende initiativ til samarbeid mot høyrekreftene som for fire 

år siden, vil RV/Rødt arbeide for en felles valgplattform på viktige punkter. Men uansett 

valgresultat vil vi kjempe for rettferdige velferdstilbud både i bystyret og gjennom aksjoner 

og interesseorganisasjoner. RV/Rødt er ikke bare folkevalgte, men også aksjonistpartiet på 

venstresida. 

Ved de to siste kommunevalga mangla vi svært få stemmer på å få to plasser i bystyret; men 

denne gangen skal det gå! 

 

Moss anno 2007 
 

Det har vært viktig at venstresida i Moss har hatt den politiske makta i fire år, men noe annet 

er den økonomiske makta. Over natta veit vi at investorer kan kullkaste politikernes planer 

ved å friste med "vekst og utvikling", men uten å presisere for hvem! Mosseregionen er et 

begynnende "Klondyke" for risikovillig kapital også fra hovedstaden. Spekulanter 

posisjonerer seg for å få størst mulig armslag i en by med "potensial", som det heter så 

fint.Moss er i praksis en del av Stor-Oslo, en av Europas relativt mest ekspansive byregioner. 

Men ei side ved dette er at vi blir en lunkenblå soveby; med mye innflytting av pendlere og 

barnefamilier som ikke har råd til å etablere seg i Oslo.Samtidig har vi økende sosiale 

problemer og kriminalitet. Moss har like store levekårsforskjeller som i Oslo: På en skala der 

0 er best og 10 er verst har Sørvestre Jeløy en levekårsindeks på 2,6, mens Sentrum har 8,9, 

og Mosseskogen øst er nest dårligst med 8,0. 

 

Nei til Moss som Monopolspill for Spekulanter 

RV/Rødt vil sammen med AP/SV sørge for fortsatt å holde Høyre og FrP unna direkte 

politisk makt. Sammen har vi reversert konkurranseutsettinga, som, hvis den hadde fått 

utvikle seg, ville rasert store deler av det offentlige tilbudet. Men flere enn politikerne har 

planer for Moss, bl.a. flere aggressive næringsinteresser: De tester ut grensene på Glassverket, 

de driver et høyt spill når de overetablerer i varehandel i Bjørnsonkvartalet/Amfisenteret, 

Varnaveien/Høyda og Mosseporten. Og de sikler på Havneområdet, Møllene og Cellulosen, 



samt drømmer om boligboom på Molbekk og Steinulla, for ikke å si hytteboom langs kysten. 

Men når bobla sprekker er det vanlig folk som må betale kalaset med skyhøye renter, 

nøyaktig som for femten år siden.* RV/Rødt vil at kommunen stiller strenge krav og ikke 

ønsker alt mulig velkommen som «verdiskapning».  

 Nei til utvidelser på Mosseporten og varehandel over 3000 kvm utafor bykjernen 

 Nei til sentrumsutvidelse til Jeløya. 

Sykkelby og Konkrete Miljøkrav! 

RV/Rødt tar miljø- og klimakrisa alvorlig! Vi vil stille konkrete krav til utslipp fra transport, 

energibruk og oppvarming og vern av natur og friareal. Klimakrisa er ikke noe vi kan kjøpe 

oss ut av med internasjonale kvoter, vi må være villige til å diskutere levemåten vår for å 

bringe den med i tråd med naturens tåleevne. Det er de rike i den vestlige verden som med sin 

overdrevne bruk av ressurser påfører naturen den største belastninga. Miljøfiendtlig forbruk 

og produksjon må skattlegges hardt. Statlig plan og styring er nødvendig; de frie 

markedsmekanismene har rådd for lenge. Kommunen må bidra til at en omlegging ikke 

rammer den vanlige mosseborger mer enn nødvendig.  

 Privatbilbruken må NED, ikke økes. RV/Rødt vil i kommende periode aktivt forsvare 

fellevedtaket i bystyret 26. juni 2007, som innledes med: "Det utarbeides en plan for 

trafikkreduserende tiltak i Moss hvor det legges optimalt til rette for gang- og 

sykkelveier, kollektivfelt og økt bruk av kollektivtransport". 

 Moss som SYKKELBY! Spar miljøet og bedre folkehelsa! 

 Sykkelsti langs hele Osloveien og fra Mosseporten til Rødsbrua. 

 Sammenhengende sykkelveinett gjennom hele byen, også gjennom kryss og 

rundkjøringer. 

 Rødmalte sykkelfelt i gatene, og ned med fartsgrensene, slik det blir i Klostergata. 

Egne sykkelstier langs hovedveien inn til byen (i samarbeid med nabokommunene). 

 Oppfordre til og støtte sykle-til-jobben/skolen-kampanjer på arbeidsplassene og 

skolene. 

 Hybridbusser med 5-10 minutters gratis avganger og tilsvarende ringbuss i sentrum, 

via bl.a. jernbanen, ferga og flybussen ved Nesparken. 

 Direkte jobb-busser f.eks. mellom Nordre bydel og industriområdet på Høyda. 

 Busser som har plass til varene man handler (i sentrum). Bussene i dag er for trange. 

Bussene bør også ha plass til en hel familie med sykler. 

 Plan for utfasing av bensin- og dieselbiler i kommunen, til fordel for el- og 

hybridbiler. 

 Kollektivfeltene skal også kunne brukes av de minst miljøskadelige personbilene. 

 Vurder å forbeholde enkelte gater for kollektivtrafikk, i tillegg til Petersons gate. 

 Bilpendlinga til Oslo må reduseres ved oppretting av nye arbeidsplasser i Moss, derfor 

krav om utflytting av statlige arbeidsplasser. 

 Nei til transportskapende utbyggingsmønster og utbygging i naturområder. 

 Ja til fortetting. 

 Revurdering av maks byggehøyder i sentrum (- Jada, RV som sterkt bidro til 4-etasjer-

standarden vil faktisk revurdere dette med tanke på miljøet!) 

 Alle nye bolig-, forretnings- og offentlige byggeprosjekt skal ha fjernvarme. Aldri mer 

skandaler av typen Glassverket, der Selvaag/OBOS ikke valgte vannbåren fjernvarme 

og politikerne ikke pressa på! 

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1115435.ece?WT.svl=article_readmore
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_moss/wfdocument.aspx?journalpostid=2007013263&dokid=42889&versjon=1&variant=P&
http://www.naturvern.no/data/f/0/09/38/8_2401_0/Sykkelplakat.pdf
http://no.wikipedia.org/wiki/Hybridbuss
http://www.sundstredetbrygge.no/
http://www.sundstredetbrygge.no/


Vansjø - Ministermetoden duger ikke! 

For å redde Vansjø som reakreasjonsområde og drikkevannskilde holder det ikke med en 

håndfull millioner i støtte til jordbruket for å redusere avrenning og en årlig konferanse for 

ministre og spesielt inviterte (lokalbefolkning og øvrige forvises til egen sal!). Sammen med 

de andre kommunene med Vansjø som drikkevann og rekreasjonsområde, må et tverrpolitisk 

Moss bystyre kreve at regjeringa setter i gang strakstiltak i 100-millionersklassen. Staten må 

ikke bare betale det det faktisk koster, men også legge juridisk press på forurenserne og 

innføre konkrete forbud:  

 Forbud mot all høstpløying 

 Forbud mot fortsatt bearbeiding og gjødsling av erosjonsutsatte områder 

 Moss må gå i spissen for oppmuntring og tiltak for overgang til økologisk jordbruk 

 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. 

 Kommuner, næringsvirksomhet og private husstander pålegges å rydde opp i 

utslippene av kloakk og andre menneskeskapte utslipp (renovasjonsanlegg, flyplass 

etc.). 

 All næringsvirksomhet knyttet til områdene rundt Vansjø må være bærekraftig uten 

avrenning/ forurensning til vassdraget. 

 Kommunen må kreve at Vansjø blir nasjonalpark! 

 RV/Rødt var sterkt imot Rygge Sivile Lufthavn. En miljøfiendtlig flyplass på ei 

halvøy i drikkevannskilden vår er galskap! Vi vil nå støtte alt arbeid for å minske 

miljøkonsekvensene. 

Sett pris på velferden! 

- Nei, RV/Rødt er ikke tilhengere av stykkpris på omsorgstjenester, skolegang og kultur (det 

er vi de aller sikreste garantistene imot!). Hovedpoenget vårt er at kommunen må ta mer 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. Et annet synlig resultat er avtalen om at ingen ansatte skal ha lavere stillingsbrøk 

enn de sjøl ønsker. Dette vil gi bedre bemanning og kvalitet på tjenestene og komme 

brukerne til gode. 

 Moss RV/Rødt vil foreslå kommunale lærlingeplasser tilsvarende minimum 1 promille 

av kommunens befolkning. Norske kommuner går mot kompetansemangel - 

lærlingeplasser er ett nødvendig tiltak. 

 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. 

http://site001.isp.eon.no/itf/add/mokonyheter.nsf/1657ca08d0cd0467c12569ed00471075/506def71fd27101cc12571a20078a61d/$FILE/_h8pnmop35e8g5cobeedl9mqrfdpj6asj1dppmarh060r0_.pdf
http://www.velferdsstaten.no/attachment/d91bb72b8681562a31bd4957f07efc14/7bf4001d6b062a94e69c3bcf5eef33e4/ModellkommunePowerP.pdf
http://www.moss-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070618/NYHET/106180047
http://www.sammenforkvalitet.no/


 Kampen mot privatisering og konkurranseutsetting må fortsette, uansett hvem som 

vinner valget. 

 En god velferd er det offentliges ansvar, men ikke nødvendigvis det offentliges jobb. 

Målet må være å få en best mulig velferd ut av pengene, ikke at alt skal gjøres av det 

offentlige. Men med ansvaret må det følge oppfølging og krav. 

Moss skal bli landets verdigste kommune å leve i! 

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. 

 Boligsituasjonen i Moss for yngre mennesker og med lav inntekt blir stadig 

vanskeligere når markedet bestemmer prisene aleine. RV/Rødt vil foreslå et 

prosjekt/område i Moss, inspirert bl.a. av Svartlamon i Trondheim, der det legges til 

rette for et lavt kostnadsnivå og ingen markedsregulering. 

 Moss RV/Rødt vil styrke lokaldemokratiet ved å forplikte oss til å fremme forslag fra 

lokale interesseorganisasjoner og aksjoner i bystyret og/eller hovedutvalg - sjøl om vi 

er uenige med dem! Da vil vi heller argumentere og stemme mot. 

 RV/Rødt sier nei til kommunesammenslåing og regionalisering og ja til størst mulig 

nærhet i lokalforvaltningen. Små kommuner gir mer fornøyde og engasjerte 

innbyggere og økt lokaldemokrati. RV foreslår åpne bydelsmøter for behandling av 

større lokale saker før avgjørelse i bystyret. 

 Der staten svikter og gir dårlige vilkår, skal Moss kommune gå i spissen for krav om 

forbedringer. Vi er sterkt imot redusert sosialhjelp til barnrike familier. 

Moss = Mangfold – ikke enfold! 

Norges og Oslofjordens historie gjennom tusener av år handler om innvandring. På 800-900-

tallet var Norges første by, Kaupang ved Larvik, like mye en dansk, slavisk og frankisk by, 

som norsk. Og det i sjølveste "vikingtida"! For hundre år siden integrerte Moss dusinvis av 

glassarbeidere fra Sverige og på 70-tallet bidro gjestearbeidere fra Balkan, Tyrkia og Pakistan 

til sterk industrivekst.Både i lys av det rike Norges gjeld overfor den tredje verden og vårt 

samfunns behov for arbeidskraft er det toppen av enfoldighet å avvise flyktninger og 

asylsøkere. De er villige til å delta i samfunnet, men møter altfor ofte klientifisering, isolasjon 

og mistenksomhet. 

 Rødt/RV vil foreslå at Moss i mangfoldsåret 2008 skal bli en foregangskommune, 

hvor alle kommunale arbeidsplasser og foreninger aktivt skal invitere personer og 

grupper med opprinnelse utenom Nord-Europa for å finne ut hva de kan bidra med. 

 RV/Rødt vil foreslå at Bytårnet skole gis ekstra ressurser og søker ekstern støtte 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. Erfaringene fra intensiv satsing på én skole kan så spres til de andre, 

også i regionen. RV/Rødt ønsker samarbeid med både ansatte og foresatte for å gjøre 

grunnskolen i Moss til landets beste. 

 RV/Rødt vil motarbeide sosial dumping i form av underbetalte gjestearbeidere. 

http://www.svartlamon.org/portal/index.php?section=2
http://www.svartlamon.org/portal/index.php?module=articlemodule&action=view_article&id=7
http://www.moss-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070605/NYHET/106050026
http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=418
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Grunnopplaring/Satsingsomrader/Likeverdig-utdanning-i-praksis.html?id=279653
http://www.heis.no/Nyheter.aspx?docid=141


Moss – i verden! 

Klimakrisa gjør det tydelig for alle at svært mye av politikken har global betydning. Men som 

et av verdens rikeste land har Norge også en historisk gjeld til den 3. verden. Det er derfra 

Europa og nordområdene har bygd opp sin rikdom gjennom flere hundre år. RV/Rødt krever 

derfor i arbeidsprogrammet sitt bl.a. sletting av ulandsgjelda og er for utmelding av NATO, 

WTO og EØS. I Moss vil RV/Rødt bl.a. foreslå:  

 oppretting av en vennskapskommune i Palestina 

 oppmuntre til og støtte søknader fra foreninger og lag om flerkulturelle arrangementer 

og tiltak 

Kultur - det det egentlig dreier seg om! 

Musikk, kunst og bøker er lettere tilgjengelig enn noen gang, og i Moss øker nå også det 

lokale kulturtilbudet, særlig på konsertfronten. Men det koster å henge med! Dermed faller 

flere utafor; etniske, sosiale grupper og aldersgrupper. Moss RV/Rødt vil derfor særlig hjelpe 

fram og støtte ikke-kommersielle tiltak og tilbud som bidrar til egenaktivitet, inkludering og 

solidaritet, som f.eks. Moss bibliotek. Vi ønsker velkommen flere tilbud for uorganiserte, av 

typen Kåntra. Vi setter bredden foran eliten, men syns samrøre mellom proffe og amatører er 

bra, sånn som Klubb1 får det til.Derfor går vi f.eks. inn for: 

 Flere øvings- og treningslokaler for frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner. 

 Nytt treningsområde for fotball på Reier 

 Ny fritidsklubb på Jeløy 

 Fortgang i ferdigstillinga av ungdomstilbuda i sentrum (Skarmyra allaktivitetshus) 

 Legg ting raskt til rette for ny stadion på Melløs. 

 Styrk bibliotekets rolle i lokalsamfunnet. Sterk økning av medie- og IKT-budsjettet på 

biblioteket 

 Etablering av bynett (etter svensk stadsnett-modell) - kommunedekkende fibernett 

hvor alle som vil kan tilby høystastighets (>10 Mbps) Internett-aksess, IPTV, IP-

telefoni og andre tjenester til både private og bedrifter. Frigjør innbyggerne fra 

Telenors og kabelselskapenes klamme grep. 

 

http://www.worldmapper.org/images/largepng/70.png
http://roedt.no/om/arbeidsprogram/Kapittel20-29/#solidaritet
http://roedt.no/om/arbeidsprogram/Kapittel1-9/#fattigdom
http://www.moss.folkebibl.no/Flerspraaklig.html
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=165878187
http://www.quotationspage.com/quote/27698.html
http://www.moss-dagblad.no/kultur/article2550839.ece

