
Det kommer an på           

Ifølge valgmålinga i Moss Avis 7.9. blir valget en thriller: ”De borgerlige leder 

med knappest mulig margin.” Her får AP 16 bystyrerepresentanter, SV 2 og Rødt 1. 

Blir dette valgresultatet får de borgerlige flertall med ett mandats overvekt!  

I 2007 manglet Rødt 16 stemmer på sitt andre mandat (det siste tok FrP).  Mulig-

heten for at dagens flertall skal fortsette er der, men det kommer an på Rødt!  

Som sist vil Rødt stemme på APs ordførerkandidat, og på SVs May Hansen som 

varaordfører. Rødt vil som i dag kreve plass i formannskapet.  

Har Rødt betydd noen forskjell? 

Rødt fikk gjennomslag for Moss som grønn kommune. I tråd med dette har vi 

krevd et løft for sykkelveier, jfr. den nye på Kambo. Det var også Rødt som 

foreslo at kommunens nye biler skulle være miljøvennlige, og i det siste har vi 

kjøpt inn 9 el-biler. Moss er i dag i første divisjon blant Norges mest 

miljøvennlige byer. 

Rødt foreslo og fikk vedtatt søknaden til Husbankens program for sosial 

boligbygging, til stor glede for mange vanskeligstilte. 

Rødt fikk gjennomslag for bosetting av det antallet flyktninger regjeringen 

ber om, og Moss er ifølge representanter for Utlendingsdirektoratet blant 

Norges beste på integrering. 

Det var Rødt som bidro til at kommunen avsto fra det hasardiøse Melløs Arena-

prosjektet, som ville latt skattebetalerne sitte igjen med Svarteper og hele 

ansvaret og et forlis på noen hundre millioner. 

Rødt har også stått i spissen for at ansatte i kommunen og andre næringer 

skal ha anstendige lønns- og arbeidsforhold. Nei til sosial dumping! Moss 

kommune er i dag landskjent for sin boikott av tjenestereiser med Ryanair, slik 

Rødt foreslo.  

Moss kommune gjennomførte leksehjelp etter forslag fra Rødt, ett år før dette 

ble nasjonal politikk. Slik har vi også fått gjennomslag for SFO- og 

kulturskolesatser på lavest mulig nivå (helst burde de vært gratis). 

Lista kan godt gjøres lenger, og selv om kommunen i dag styres av en AP-

ordfører og at deres 16 bystyremedlemmer preger flertallets politikk, gjør det 

en forskjell at Rødt har vært med på å bestemme kommunens politikk.  

Skal dette flertallet fortsette, viser dagens meningsmåling i Moss Avis at Rødt 

sitter med jokeren. Ønsker du en fortsatt solidarisk og inkluderende kommune, 

må Rødt sikre sitt andre bystyremandat, sist manglet vi altså 16 stemmer!   

Din stemme kan avgjøre. Stem og stem Rødt! 

Eirik Tveiten – bystyremedlem og førstekandidat for Rødt     


