
Budsjettforslag fra Rødt til Bystyret 14.12.2015

Dekning   
Redusert politikergodtgjøring: kr 3 000 000 Merknad 1
E-skatt Takstøkning 10% kr 8 000 000  
E- skatt økt promille 5.45 
promille kr 30 000 000 Merknad 2
E- skatt ubebygde tomter kr 500 000  
Avvikle "Fritt brukervalg" kr 900 000  
Avvikle bestiller – utfører 
modellen kr 1 200 000  
Redusert overtidsbruk kr 5 000 000 Merknad 3
Redusert sykefravær kr 5 000 000  
Sum kr 53 600 000  
   
Bevilgning   
Medlemsskap barn i 
sosialtjenesten kr 3 000 000 Merknad 4
Økt bevilgning helse og sosial kr 25 000 000 Merknad 5
Bosetting mindreårige kr 1 000 000 Merknad 6
Styrke kulturskolen kr 1 000 000  
Miljøsatsing kr 4 000 000 Merknad 7
Reduksjon SFO satser kr 2 000 000 Merknad 8
Fortsatt drift Bassenget 
barnehage kr 2 000 000 Merknad 9
Skole og oppvekst satsing kr 9 300 000 Merknad 10
Gjenopprett Frisklivssentralen kr 2 600 000  
Lønnsutgifter Moss Musikkråd
50% kr 300 000 Merknad 11
Frikjøp fagforeningen kr 400 000  
Moss bibliotek kr 500 000  
Økte tilskudd frivillige 
organisasjoner kr 2 500 000 Merknad  12
Sum kr 53 600 000  

Merknader til budsjettforslag fra Rødt til Bystyret den 14.12.2015

Merknad 1. Forskjellen mellom forslaget fra Rødt om reduserte godtgjøring, slik de 
var før bystyrets vedtak 09.11.15, stipulert til ca. 0.9 mill, pluss 2.1 mill. slik det er lagt
inn i rådmannens forslag. 

Merknad 2. Satsen er et gjennomsnitt. Grensen for å bli fritatt for eiendomsskatt økes
fra dagens 3 G til 3,5 G. Det innføres gradert progressiv eiendomsskatt 
(trappetinnsmodell). Økingen til 5.45 promille skal bare virke i 2016. Det settes 
umiddelbart i gang arbeid med å re-taksere boligene i Moss, slik loven åpner for. Nytt
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beregningsgrunnlag innføres fra 1.1. 2017, og skattesatsen settes da ned igjen til 
gjennomsnittlig 4 promille.

Merknad 3. Innsparing i bruk av overtid og sykefravær er en omtrentlig beregning på 
grunnlag av økt grunnbemanning inn helse og sosialsektoren (se punkt om 
bevilgning, under)

Merknad 4. Alle barn i familier som mottar sosialstønad får tilbud om gratis 
medlemskap i en lokal frivillig kultur- eller idrettsorganisasjon. Tiltaket er således 
både et integreringstiltak og en tilskuddsordning til lokale idrett- og 
kulturorganisasjoner. (Det bør vurderes en øvre grense). 

Merknad 5. Herunder: Forebyggende virksomhet styrkes. Familiesenteret 
gjenopprettes/re-etableres, skolehelsetjenesten og helsestasjonen styrkes og 
bemanningen innenfor rus og psykisk helse økes. Styrket demensomsorg 
Melløsparken sykehjem. I tråd med kommunens handlingsplan for psykisk helse og 
rus satses det på tidlig innsats, flere psykologer og kompetanseheving innen kognitiv 
terapi og motiverende intervju (MI). 

Aktivitets- og dagsentertjenesten for funksjonshemmede styrkes og rammeverksted 
gjenopprettes.

Lønn for støttekontakter og omsorgslønn økes slik at 100% vil tilsvare en årslønn 274
700. (Tilsvarende assistentlønn i KS minstelønnstabell – Kap. 4B2 Stillinger uten 
særskilt krav til utdanning.)

Merknad 6. I Rødt sitt forslag i Formannskapet var det 5 mill. på denne posten, men 
da Rådmannen sa at “egenandelen omtrent ble dekket innenfor budsjettet” la vi i 
stedet inn 1mill. Vi ønsker å bidra til at bosetting av mindreårige flyktninger kan 
påbegynnes umiddelbart. 

Merknad 7. Kommunen oppretter et «såkornfond», for å utlyse egne midler og være 
behjelpelig for andre som kan bidra til fornybar omstilling, næringsutvikling og 
verdiskapning i Mossedistriktet.  Næringsliv og privatpersoner i regionen kan søke 
prosjektmidler til fornybar ikke-fossil omstilling. Det innføres prøveordning med 
reduserte satser på kollektivtransport. 

Merknad 8. Bidra til å redusere satsene på SFO.

Merknad 9. Rådmannens innstilling reverseres, og driften ved Bassenget barnehage 
fortsetter. 

Merknad 10. Flytt Jeløy skole til Åvangen skole og sett i gang prøveprosjekt for å 
integrere kulturskolen i undervisningen på Bytårnet skole. Innfør skolefrukt i 
grunnskolen. Ansett flere lærere. Etabler en utekontakt for oppsøkende arbeid rettet 
mot ungdom.

Merknad 11. Som tidligere en 50% stilling.
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Merknad 12. Gjennomgående mer tilskudd til de frivillige organisasjoner, festivaler og
kulturtiltak. Herunder, House of Foundation, Pensjonistforeningen, Moss Roklubb o.l. 
Forvaltes av utvalget for skole og oppvekst.

RØDTS VERBALFORSLAG   14.12.2015

Skole: 
a) Moss Voks må få økte midler for å øke sannsynligheten til at våre nye 
borgere blir så kunnskapsrike og aktive at de kan utføre både arbeid og 
være naboer vi kan bli kjent med, uten at språket blir en barriere.

b) Bytårnet Skole bør bli en forsøksskole hvor estetiske fag, musikk og 
kunst får en større plass i skolen. Integrer Kulturskolen i undervisningen.

c) Flytt Jeløy Skole til Åvangen Skole. 

Oppvekst:
a) Moss etablerer en egen Utekontakt. SLT-koordinatoren har signalisert 
behovet. Det vil si en oppsøkende tjeneste, som jobber oppsøkende mot 
barn og ungdom. 

b) SFO: Det må settes av midler for å sikre at ingen familier betaler mer 
en 6% av inntekten sin for SFO eller barnehageplass i kommunen. 
Søskenmoderasjonen må i utregningen gjelde på tvers av barnehage og 
SFO. Definisjon av “søsken” må tilpasses tiden. Barn under samme tak, må
regnes som søsken i denne forbindelse. Biologiske søsken som ikke deler 
bostedsadresse bør også regnes som søsken. 

Klima:
a) Kommunen skal i 2016 gjennomføre en kartlegging og rangering av de 
største risikoene som våtere og villere vær og uvanlig tørke kan skape i 
kommunen form av flom, ras, stormflo, orkanherjinger og brann. Det skal 
årlig settes av midler til å fjerne eller redusere disse risikoene.

b) Det skal i tråd med nasjonalt vedtak innføres 15 prosent økologisk mat i
kommunale kantiner og kommunalt serverte måltider. Nødvendige midler 
settes av til de noe økte kostnadene ved dette.

Helse og sosial:
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a) Rødt vil ha tilbake “Rammeverkstedet” på Melløs Aktivitetssenter.

b) Rødt ønsker å få utredet de positive helsefordelene det vil være å 
lokalisere Moss og Omegn Dyrebeskyttelse (MOD) i umiddelbar nærhet av
det påtenkte bofellesskapet for demente.

c) Rødt ønsker en utredning på hvordan et slikt samarbeid/samlokalisering
kan gjennomføres i praksis i Moss. Uten den foreslåtte utsettelsen til 2020. 
2018 bør være realistisk.

d) Rødt mener at også Moss Kommune må ha en Delplan for Demens, 
med Nasjonal Plan for Demens som utgangspunkt.  

Teknisk:
a) I utformingen av nye kommunale bygg skal det legges stor vekt på 
arkitektoniske verdier og klimaeffektivisering.

Administrativ drift:
b) Rådmannen bes om å legge frem en oversikt over kommunens totale 
bruk av eksterne konsulenter. Det må igangsettes arbeid med å lage en plan
for hvordan man kan trappe ned bruken av konsulent tjenester. Det bør 
legges føringer for konsulentbruken i neste års budsjett og økonomiplaner.

c) Innføre Skienmodellen for å forhindre sosial dumping i bygge bransjen.
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