
Styrets beretning for Rødt Moss og omegn 2013

Styrets sammensetning

Årsmøtet 21.2.2013 valgte følgende styre:

Lars Tveiten, leder

Grete Rosengren, nestleder

Erik Johansen, kasserer

Martin Werner Olsen, sekretær

Therese Hultin Haug, styremedlem

Varamedlemmer:

Eirik Tveiten

Abdulrahman Hussein Abbas 

Stine Bakketun

Anders Ericson fortsatte som nettredaktør, og sitter også i studiegruppa sammen med Birger Paulsen og Rune 
Pedersen

Therese Hultin Haug trakk seg fra styret før sommeren, og styret ble forsøkt supplert med en kvinne. Dette 
lyktes imidlertid ikke, og Eirik Tveiten har møtt fast som vara. 

I tillegg har Rød Ungdom en representant i styret. Dette har stort sett vært Stian Orm, men også Thea Ossum 
har møtt.

Medlemmer

Rødt Moss og omegn har opplevd medlemsvekst i 2013, både på grunn av valgkampaktivitet og på grunn av en 
vervekampanje høsten 2013. Vi har gått fra 30 til 39 betalende medlemmer, i tillegg til 6 nyinnmeldte som 
foreløpig ikke har betalt kontingent. 

Møter og aktiviteter

Styremøter

Styret har hatt faste møter hver 1. tirsdag i måneden, med unntak av juli. 

Medlemsmøter

Vi har avholdt tre medlemsmøter i perioden, disse har alle vært åpne og hatt temaet boligpolitikk (april), miljø 
(november) og byutvikling (januar).

Rødt stod også for arrangementet Rød 1.mai på House of Foundation. Jon Michelet leste fra sin nyeste bok om 
krigsseilerne og dette var et vellykket tiltak med ca. 50 besøkende.

Parlamentarisk arbeid



Eirik sitter i bystyret og er en svært synlig opposisjonspolitiker, i samarbeid i forskjellige sammenhenger med 
varaene og utvalgsmedlemmene våre, med forskjellige utspill og forslag som blant annet gjelder bruken av 
Mosseelvas bredder/Petersontomta og debatten om plassering av ny jernbanestasjon. Jfr. Rødt sitt forslag på 
bystyrets møte januar 2013, som da fikk en (Rødt) sin stemme. 

Spørsmål bli igjen kraftig aktualisert da Moss AP i november gjennom media, informerte at de i bystyret i 
desember, ville støtte Rødts krav om en utredning av ny jernbanestasjon under Basartaket. Dessverre snudde 
Moss AP igjen under bystyret behandling. Forslaget fikk nå 6 stemmer (Rødt/FrP), og Rødt Moss jobber nå i en 
voksende bred ”folkeallianse” for å få bystyrets flertall til å snu. Ved årets utgang er dette spørsmålet fremdeles 
uavklart.

Av andre viktige spørsmål viser vi også til at Rødt har reist kampen for at folk med ulike vansker i 
boligmarkedet skal tilgodeses når kommunen godkjenner nye boligprosjekter: 10% skal avsettes til kommunal 
fordeling (jfr Husbankens boligsosiale program. (Det var Rødt som på møte i formannskapet den 1.2. 2010 
foreslo og fikk enstemmig vedtatt, at Moss kommune skulle søke om deltakelse i Husbankens boligsosiale 
program). ”10%-forslaget” har nå fått faglig tilslutning i en rapport fra konsulentbyrået Rambøl, som Moss 
kommune selv har bestilt.

Siden 2007 har Rødts representant i Moss bystyre vært Eirik Tveiten. Han er også vara til formannskapet, for 
May Hansen, SV.
Varaer for Rødt i bystyret:

• Britt Øyen, 1. vara
• Grete Rosengren, 2. vara
• Remi Sølvberg, 3. vara
• Rune Pedersen, 4. vara

Øvrige verv i sentrale utvalg:
• Utvalget for skole, oppvekst og kultur  : Britt Øyen,
• Miljø, teknikk og samferdsel  : Grete Rosengren, vara Paal Tveiten
• Helse- og sosialutvalget  : varamedlemmer Stine Bakketun og Truls Bakken.
• Kontrollutvalget  : Erling Hagen, vara
• Havnestyret: Birger Thurn-Paulsen, vara
• Britt er i tillegg vara til Kontrollutvalget etter alkoholloven og Museumsstyret.

I inneværende og de to forrige periodene har vi, på initiativ av Moss LO, inngått Fagligpolitisk plattform LO, AP, 
SV og Rødt

Studier

Studiegruppa har utarbeidet et studiehefte til bruk for grunnstudier, dette ble prøvd ut over en kursrekke på fire 
kvelder i høst. Kurskveldene hadde varierende oppmøte, totalt var ca. 20 personer innom. Studieheftet og 
kursene ble evaluert og justert, og mottok god respons.

Utvalg

Det er opprettet et utvalg som skal komme med en helhetlig innstilling om miljø- og byplaner. Det består av 
Erik Johansen, Bjørn Grønna, Thea Ossum (RU) og Birger Thurn-Paulsen. Gruppa kom med sitt forslag til 
miljøpolitisk program før valgkampen, og dette dokumentet var grunnlag for medlemsmøtet om miljøpolitikk. 
(Etter at medlemsmøte foretok enkelte mindre endringer, gjenstår å få inn siste tilbakemelding på endelig 
forslag fra dette utvalget)

Valgkamp

Rødt var aktive under valgkampen og hadde stand i gågata noen lørdager gjennom forsommeren og sommeren, 
og hver lørdag de siste ukene før valget. Vi delte ut Rødt Nytt og lokale løpesedler, i tillegg til sentralt utdelt 
valgkampmateriell. Førstekandidaten i Østfold gjorde en iherdig innsats og dekket mange arrangementer i hele 
fylket, en del av dem med god støtte fra flere i Rødt Moss og omegn. Selv om flere velgerundersøkelser i 
forkant av valget gjorde at det var grunnlag for en framgang (på siste meningsmåling i Østfold før valget var 
Rødt større enn både SV og Miljøpartiet de Grønne), var valgresultatet en liten tilbakegang i forhold til siste 
stortingsvalg. Årsaken til dette er ikke endelig analysert, men det var vanskelig å mobilisere ”vanlige 
medlemmer” til å drive valgkamp. Likeledes viste støtten fra fagbevegelsen (LO) til de rødgrønne partiene seg å 
være svært usikker, mot slutten av valgkampen utviklet den seg stadig mer til en ren støtte til AP.

http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=B
http://roedtmoss.files.wordpress.com/2011/08/fagpolitisk-plattform.pdf
http://roedtmoss.files.wordpress.com/2011/08/fagpolitisk-plattform.pdf
http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=MBI
http://bit.ly/LdZRkW
http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=5065&AId=4582
http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=HS
http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=MTS
http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=SOK
http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&MId1=4006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&&utvalg_selected=FSK


Nettinformasjon

Den utmerkede hjemmesida vår fungerer fortsatt bra. Den følges løpende opp av nettredaktør Anders E, og er 
godt besøkt. Facebooksida oppdateres av flere, og fungerer også godt. Styret viser også til debattene i Moss 
Avis og særlig deres nettavis, og generelt oppfordre flere av medlemmene til å bidra i debatten i media med 
små eller store kommentarer og innlegg. 

Annet

  Vi har satt i gang et arbeid med å opprette en Palestinakomité i Moss. Martin Werner Olsen er ansvarlig fra 
styret.

  Grete og Therese stilte på stand i samfunnsalen 8.mars.

  Rødt deltok med fotballag i House of Foundations turnering i Mossehallen i januar. Det var morsomt og vi bet 
redelig fra oss. 

  Rød ungdom har også i perioden hatt en positiv utvikling, spesielt viser vi til at de har kastet seg inn i debatten 
om flere lærlingplasser i regi av Moss kommune.


