
ET LEVENDE, 
FORNYBART OG 

SKAPENDE MOSS

For en sosialistisk byutvikling
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Moss står overfor store endringer og muligheter.

Rødt Moss og omegn ønsker å skape et Moss som setter menneskelige 
behov og trivsel for alle i sentrum. 

Vi vil utvikle den gode, levende by bygd på:
• Sosial verdiskaping
• Miljø/økologisk bærekraft
• Utvidet demokrati

Sosial verdiskaping

Vi vil:
• Styrke tilbudet og kvaliteten på de offentlige kommunale tjenestene, 

og øke eiendomsskatten.
• Opprette en egen enhet i kommunen for fornybar næringsutvikling 

som skal arbeide sammen med næringsliv og innbyggere for å få 
flere arbeidsplasser til Moss og Mosseregionen. 

• Få det nye Jernbane-/Samferdselsdirektoratet til Moss.
• Etablere en nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon i Moss.
• Senke egenandelen på Kulturskolen, og gjøre Bystårnet skole til en 

prøveskole for langt sterkere integrering av estetiske fag/kunst og 
kultur i undervisningen.

• Gjennomføre vedtatt bygging av ny ungdomsskole på Hoppern.
• Sørge for at Moss kommune sier nei til søndagsåpne butikker. 
• Sikre at kommunalt ansatte tilbys fast stilling tilsvarende den stil-
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lingsandelen de har jobbet det siste året.
• Sørge for at Moss kommune følger gammel regel i arbeidsmiljøloven 

om andel midlertidige ansatte.
• Gjøre Moss til prøvekommune for sekstimersdagen.
• Bosette det antall flyktninger i Moss som IMDi ber om.
• Sikre at kommunen krever tildelingsrett på 10 % av boligene i nye 

boligfelt, for de som har vansker med å komme inn på boligmarkedet.
• Sørge for at Moss får vennskapsby i Palestina.

Miljø/økologisk bærekraft

Vi vil:
• Innføre et langt bedre kollektivtilbud med flere, hyppigere og billigere 

ruter, inkludert gratisreiser i sentrum.
• Bygge et sammenhengende nettverk av atskilte gang- og sykkelstier, 

der første prioritet er sammenhengende sykkelvei mellom Moss 
sentrum og Texnes i Våler.

• Få utredet plassering av ny jernbanestasjon til det eksisterende 
sentrum/under Basartaket.

• Trekke den kommunale pensjonskassen ut av fossile investeringer.
• Sørge for at kommunen opptar forhandlinger med grunneier med 

henblikk på å gjennomføre det lange strekket for høyspentkabel på 
Kambo, i tråd med beboernes ønsker.

• Stanse planene om utvidelse og utfylling av havna.
• Bygge ny ferjeterminal ved Klevberget for moderne el-ferjer.
• Avvise ferjefri forbindelse/bro uten tog.

Utvidet demokrati

Vi vil:
• Avgjøre spørsmålet om kommunesammenslåing ved 

folkeavstemning.
• Innføre mer direkte demokrati med deltakelse fra folk flest i plan-

prosesser, budsjettering og viktig beslutninger som jernbanestasjon, 
bruforbindelse og ferjeleie.

• Styrke lokaldemokratiet, og si nei til privatisering av kommunale 
tjenester og overnasjonale avtaler som TISA-avtalen. 

• Sørge for at virksomheter de borgerlige har privatisert, rekommunali-
seres etterhvert som kontraktene utløper.

Se hele Rødt Moss og omegns program for en sosialistisk byutvikling på:
https://roedtmoss.wordpress.com/
rodt-moss-og-omegn-jobber-med-sosialistisk-byutvikling/
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RØDTS KANDIDATER TIL 
KOMMUNEVALGET I MOSS 2015

1. Eirik Tveiten, 1946
2. Grete Synnøve Trønnes Rosengren, 1969
3. Remi Alexander Sølvberg, 1976
4. Tina Marine Wikstrøm, 1978
5. Stian Orm, 1996
6. Trude Katrine Galle, 1974
7. Øyvind Egil Hansen, 1960
8. Heather Fuglevik, 1975
9. Lars Tveiten, 1980
10. Thea Nilsen Ossum, 1995
11. Erik Johansen 1948
12. Marita Toverud, 1977
13. Truls Are Bakken, 1972
14. Cecilie Lund Fosse, 1980
15. Anders Kristiansen, 1980
16. Hege Rytter Jakobsen, 1970
17. Bjørn Aslaksen Grønna, 1948
18. Cathrine Randa, 1982
19. Rune Boutroue Bekkhus, 1977
20. Rune Pedersen, 1945
21. Marianne Berg Piiksi, 1974
22. Anders Ericson, 1951
23. Kjersti Solstad, 1968
24. Lars August Østerlie, 1979
25. Emst Rolf, 1950
26. Marit Johansen, 1948

BLI MED I RØDT:
Send sms Rødt + 
navn og adresse til 
2434 eller se  
rødt.no/innmelding


