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Rødt Moss

Moss som en solidarisk og inkluderende kommune 
eller drevet som en butikk?
Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt!



Rødt er et sosialistisk parti og vil 
kjempe for et mer solidarisk og inklude-
rende samfunn. Vi vil forsvare Velferds-
staten og Velferdskommunen! 

Det er fullt mulig å ha en visjon om et 
annet samfunn, og lokalsamfunn der 
bolig, arbeid, utdanning, helse, kultur 
og handel blir styrt helhetlig på innbyg-
gernes og miljøets premisser – og ikke 
av investorer og eiendomsspekulanter.  

Markedsliberalismen har ført til dype 
kriser i verden og gjør betydelig skade. 
I Norge vil disse kreftene rive ned 
velferdsstaten, både på nasjonalt og 
kommunalt plan. Rødt vil styrke de of-
fentlige velferdsordningene. De beste 
tilbudene skal gå til dem som trenger 
det mest, og ikke dem med den ”tyk-
keste  lommeboka” 

Et annet  
samfunn er 
mulig og  
nødvendig



Rødt går mot privatisering og konkur-
ranseutsetting av den offentlige velfer-
den. Både eksisterende kommunale 

tjenester og når nye oppgaver overfø-
res til kommunene. 

• Ledige stillinger innen helse og 
omsorg må besettes, og heltidsstil-
ling må bli en rettighet.

• Hjemmebaserte tjenester styrkes 
og organiseres til beste for dem 
som trenger dem.

• Tarifflønn for alle. Bruk av vikarer 
og ansatte gjennom kontraktører 
begrenses og brukes ikke som bil-
lig erstatning for heltidsansatte. Nei 
til alle former for sosial dumping.

• Opprett egne kommunale vikarord-
ninger for skoler, barnehager og 
omsorgssektoren

• Krisesenteret må kunne opprett-
holde driften.

• En ny kommunal barnehage i 
sentrum.

• Forsøk med 6-timers dag.
• Morsmålsopplæringa gjeninnføres.
• Ingen nye kommunale foretak. De 

begrenser innsyn og demokratisk 
styring. Eksisterende kommunale 
foretak tilbakeføres til kommunal 
styring. 

• Moss skal være et solidarisk og 
inkluderende samfunn med like 
muligheter for alle, uansett bak-
grunn. 

Arbeid og  
velferd 



• Sammenhengende gang- og syk-
kelveier i Moss og regionen 

• Vesentlig forbedret offentlig trans-
port - buss/minibuss med hyppige 
avganger og som korresponderer 
med toget. Billettprisen må reduse-
res kraftig.

• Ungdomskortet for Østfold må in-
kludere buss og tog. Prisen settes 
til kr. 200.- pr. mnd. og inkluderer 
pensjonister.

• Utbygging av jernbanespor i tun-
nel. Fergekaia må flyttes lengre 
sør, og bilene føres i tunnel fra 
fergekaia til E6.

• Overoppfylling av den vedtatte 
Energi- og klimaplanen for Moss 
kommune, den har for moderate 
krav.

• Melløsparken o.a. parkområder 
bevares. Likedan markagrensa på 
Jeløya og i Mossemarka.

Ta sykkelen,  
ta bussen,  
ta toget!

Redd Vansjø!
Naturperlen Vansjø sin rolle som 
vannkilde og rekreasjonsområde for 
nærmiljø må styrkes.
Det må gis pålegg om å rydde opp i 
utslippene fra kloakk og andre men-
neskeskapte utslipp.

Kommunen må kreve at Vansjø blir 
Nasjonalpark. Rundt hele Vansjø må 
forbudet mot boligbygging i 100 meter 
sonen praktiseres stramt, og sonen bør 
få gro til.
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Et solidarisk og 
inkluderende 
samfunn.

Rødt legger avgjørende vekt på inter-
nasjonal solidaritet. Rødt er mot Nato 
og Norges militære intervensjoner i 
Afghanistan og Libya. Opprør mot 
diktatur, korrupsjon og vanstyre må 
støttes, ikke overtas og styres.
En verden i krig, krise og fattigdom 
skaper nød og flyktninger, og Rødt er 
for at Norge og Moss kommune skal 
være et åpent, integrerende samfunn, 
som tar i mot mennesker og gir dem 
like muligheter, verdighet og respekt. 
Tvangsutsending av asylsøkere må 
opphøre, og folk som søker asyl må få 
utføre lønnet arbeid og/eller ta utdan-
ning.

Rødt er for Fair Trade-handel.

Vi vil bekjempe all rasisme.

Kommunen må trappe opp den sosiale 
boligbyggingen.

Rødt støtter etableringen av Barnas 
fredsverden i Moss, men fokuset må 
flyttes fra at det skal bli et signalbygg, 
til et senter for opplæring i alternativ 
konfliktløsing. Barn og ungdom må 
læres opp til at det finnes andre måter 
å løse konflikter på enn krig og inter-
vensjoner. 

Alle barn i Moss skal tilbys én fritidsak-
tivitet gratis.



Rødt vil ha en politisk styrt utvikling på 
innbyggernes premisser. Det driver i 
dag et høyt spill når det overetable-
res i varehandel i Bjørnsonkvartalet/
Amfisenteret, Varnaveien/Høyda og 
Mosseporten. Noen drømmer om en 
boligboom på Molbekk og Steinulla 
samt Cellulosen, og en hytteboom 
langs kysten. 

Rødt vil bekjempe overetableringen 
av kjøpesentre. Vi vil forsvare dagens 
arbeidsplasser. Det må legges til 
rette for etablering av verdiskapende 
virksomheter, basert på kunnskap og 

miljøvennlig energi. Vi vil åpne sentrum 
for kulturaktiviteter og boliger. 

Rødt er for boligfortetting i byen. Le-
dige bygg i sentrum må bevares, eller 
åpnes for alternativ bruk. Skal slike 
rives bør det anlegges flere parker og 
torv, og ikke flere parkeringsplasser.
Vi vil utvide åpningstiden på biblioteket 
og styrke bemanningen og bevilgnin-
gene. 

Moss må fortsatt utvikles til en grønn 
kommune.

Moss som 
grønn  
kommune  
med et levende  
sentrum.
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Det er en utfordring at også den rød-
grønne regjeringen prioriterer veksten 
i det private forbruket, framfor vekst i 
offentlig sektor. Staten overfører stadig 
flere oppgaver til kommunen – uten å 
overføre nok penger. Det gir dårligere 
kommuneøkonomi. Uten eiendoms-
skatt ville det ført til høyere egenande-
ler på en rekke tjenester. Terskelen for 
å få hjemmetjenester, sykehjemsplass, 
avlastning mm. ville blitt høyere. SFO 
ville blitt dyrere. Sosialhjelp på forskjel-
lige områder ville ikke bli utbetalt i tråd 
med loven. Det ville vært færre lærere. 
Barnehager, SFO, sykehjem, eldreom-
sorgen mm. ville hatt lavere beman-
ning. Det ville vært alt for lite penger til 
å støtte den frivillige idretts- og kultur-
aktiviteten. For å sikre et anstendig 
nivå på disse tjenestene er Rødt for at 
Moss kommune har innført eiendoms-
skatt. De rike kan betale mere skatt.

Etter initiativ fra fagbevegelsen har 
Rødt sammen med AP og SV under-
tegnet et forpliktende program med 
grunnleggende krav og målsettinger for 
fortsatt flertallsstyre i Moss. Et tilsva-
rende program lå til grunn for forrige 
valg. I perioden har Rødt, AP og SV 

forsvart og gjennomført de konkrete 
kravene vi forpliktet oss til overfor LO. 
Det ønsker vi å fortsette med. 

Felleserklæringen legger et grunnlag 
for å arbeide for at Moss blir en le-
vende og inkluderende by, en god by å 
bo og arbeide i og med gode offentlige 
tjenester.

Felleserklæringen inneholder for-
pliktende minimumskrav. Samtidig 
har Rødt Moss krav, mål og visjoner 
som på mange områder går betydelig 
lenger.

Kommune- og fylkestingsvalget er 
også et vei- og verdivalg.  Rødt vil 
kjempe for et solidarisk og inkluderen-
de samfunn. Rødt vil fortsette og styrke 
innflytelsen til de ansattes organisasjo-
ner. 

Bli medlem av Rødt Moss og omegn! 
Du finner oss på stand i gågata hver 
lørdag før valget.

Les mer om Rødt på nett: www.roedt-
moss.wordpress.com

Rødt og  
kommunal  
styring



Våre topp- 
kandidater

1. kandidat: Eirik Tveiten, 64 år, 
Skarmyra. 
Avdelingsdirektør i Utdanningsdirek-
toratet. Sitter i bystyret og formann-
skapet. Medlem av landstyret i Rødt. 
Fagorganisert og har hatt utallige tillits-
verv innen LO, seinest som medlem av 
landstyret i Norsk Tjenestemannslag 
og hovedtillitsvalgt i Kunnskapsde-
partementet og Udir. Brenner for: Mer 
sosialisme og solidaritet er mulig og 
nødvendig!

2. kandidat: Britt Øyen, 44 år, Åvan-
gen.
Assistent i ULOBA. Har sittet en perio-
de i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 
(SOK), vara til bystyret, reglementsko-
miteen, grensekomiteen og overskatte-

takstutvalget. Er sekretær i LO i Moss 
og omegn. Sitter i LO Østfolds Familie- 
og likestillingsutvalg. Brenner for: At 
alle mennesker skal behandles på en 
likeverdig måte uavhengig av legning, 
kjønn og etnisitet.

3. kandidat: Grete Rosengren, 42 år. 
For tiden hjemmeværende med barn. 
Jeløya. Tidl. sosialarbeider innenfor 
ungdom, rus, psykiatri, barnevern og 
kriminalomsorg. Nestleder i Rødt Moss 
og omegn. Brenner for: Rettferdighet 
og livskvalitet - på tvers av landegren-
ser og livsformer.

roedtmoss.wordpress.com


