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Moss Avis, Byavisa Moss, Dagsavisen Moss Dagblad og NRK Østfold
NY KURS FOR UTVIKLING AV MOSS OG RYGGE
Om 3 år får vi ny felles kommune for Moss og Rygge. Dette byr på mange muligheter. Tiden er
derfor inne for å stake ut nye politiske mål og løsninger på tvers av gamle bumerker og
tradisjonelle skillelinjer. «NY KURS» tar initiativ til i løpet av første halvår 2017 å etablere en
politisk by- og bygdeliste for utviklingen av «nye Moss».
Lei av hovmod og maktarroganse
Mange har gått lei av politisk hovmod og maktarroganse ut fra de siste års politiske beslutninger og
årtiers debatter om jernbane, vei og havn. Især gjelder dette Arbeiderpartiet og Høyre. Uttrykte
ønsker om åpne debatter og utredning av alternative løsninger møtes nærmest med hånflir og
usakligheter om at det kun er en liten gruppe som ønsker omkamp. Ja, vi er en foreløpig liten, men
sterkt voksende gruppe som ønsker omkamp der dette er mulig om beslutninger som er basert på
foreldede og manglende utredninger.
Fantastisk utgangspunkt, men mye skjevt og ugjort
Vi har mye å være stolte av i Mosseregionen, både hva angår natur, kultur, næringsliv, frivillig innsats
og mange deler av vårt offentlige tjenestetilbud og aktive samfunnsliv. Moss har mye å lære av Rygge
hva angår blant annet å ta vare på og å holde sammen i lokalmiljøer. Samtidig har Rygge trolig behov
for tilbud som enklere kan gis i større regionsentra eller bysamfunn. Sammen kan vi bli sterkere og
bedre. Framtiden kan ikke bare bygges på gårsdagens løsninger. Vi ønsker å oppnå bedre utvikling av
vår nye storkommune enn det som ligger i føringene for gjeldende kommuneplaner og partiprogram.
Med NY KURS vil vi utforme nye politiske føringer for eksempelvis noen områder som:
Jernbane: Vi vil be Bane Nor om å utrede alternative løsninger for jernbane gjennom byen basert på
ny kunnskap. Vi viser til gode erfaringer fra andre byer nasjonalt og internasjonalt som har fått
gjennomført tunnelløsninger i ustabile grunnmasser. Vi vil arbeide for å få en mer sentrumsnær
jernbanestasjon og plassering av jernbanespor som ikke raserer en hel bydel som Nyquistbyen. Vi vil
unngå unødig utvidelse av havn samt unngå en jernbaneløsning som forkludrer mulighetene for
bedre hovedveier gjennom byen.
Hovedveinett: Havne- og ferjetrafikken må adskilles fra hovedtrafikken fra Jeløy ved å etablere nytt
tunnelløp gjennom Kleberget med vei direkte til E6. Denne vil også kunne benyttes for sydgående
trafikk fra Jeløy og sentrum. Vi vil at kommunen skal sørge for at staten samkjører planlegging og
gjennomføring av nytt hovedveinett og jernbane gjennom byen. Avlastning av hovedveinettet må
avhjelpes ved å forbedre kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i hele den nye storkommunen.
Havn: Moss har en beliggenhet ved sjøen som gjør det naturlig å ha maritime aktiviteter og en havn
som til en viss grad kan betjene lokalt næringsliv. Men, arealene ved Værla må brukes til annen form
for byutvikling enn lagerplass for containere. NY KURS vil avvikle containerhavnen ved Værla.
Moderne gjestehavn ønskes velkommen i Mossesundet.
Helse og omsorg: Vi vil ha økt kompetanse og kvalitet innen helse- og omsorgssektoren. Og vi vil ha
slutt på underbudsjettering av helse- og omsorgstjenestene som fører til unødig høyt forbruk av
vikarer og ufaglærte. Vi vil at kommunen skal øke bevisstheten og innsatsen innen helse- og
omsorgstjenestene og ikke minst sørge for å sikre en verdig eldreomsorg.
Barn og unge: Oppvekstkårene for barn og unge skal være et kontinuerlig prioritert område og må
gjenspeiles i kommunens ressursforvaltning. Vi vil at kommunen skal legge til rette for trygge og
gode oppvekstmiljøer som stimulerer til aktivitet og positiv utvikling gjennom samhold.
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Botilbud: De sosiale botilbudene må forbedres. Vi ønsker å legge til rette for at det skal bli lettere for
ungdom, barnefamilier og økonomisk vanskeligstilte å skaffe seg et godt sted å bo. Bl.a. kan dette
gjøres gjennom bedre økonomiske tilbud fra offentlige og private låneinstanser.
Nærmiljø: De sosiale og kulturelle nettverkene i byens boområder og nærmiljøer må få bedre
oppfølging og stimulering fra offentlige og frivillige instanser. Vi ønsker å stimulere til økt aktivitet i
velforeninger og bruken av skolelokaler som lokale kultur- og aktivitetssentra.
Næringsliv: NY KURS vil arbeide for at sentrum i Moss tar tilbake sin naturlige plass som regionens
viktigste handelssentrum. Det betinger økt samarbeid mellom kommunen, huseiere og
handelsdrivende, og ikke minst at vi som mosseborgere og ryggesokninger tar i bruk flere aktiviteter
og tilbud i sentrum. Vi vil arbeide for at Moss legger til rette for økt næringsvirksomhet bl.a. ved å få
etablert flere kunnskapsbaserte bedrifter.
Kultur: Vi vil arbeide aktivt for at Moss ikke skal bli en passiv sovekommune til Oslo. Vi må derfor ta
vare på, stimulere og videreutvikle byens kulturtilbud og mangfold innen idrett og friluftsliv. Vi har
ikke flere kulturminner å miste, og vi har en arv gjennom byens kunstrenommé som må skjøttes og
videreforedles. Vi må sørge for å følge med i tiden og ha moderne løsninger for å møte nye behov og
krav. Vi ønsker derfor å bygge nytt kulturhus som kan romme mange aktiviteter fremfor å klatte på
midlertidige løsninger ved Parkteatret og Samfunnshuset.
Miljø og klima: NY KURS ønsker å få et mer slagkraftig planverktøy og nye aktiviteter for å løse byens
utfordringer innen miljø- og klimaspørsmål. Vi vil ha noe mer enn en enkel sykkelplan og systemer for
overvåking av svevestøv ved Kransen. Det må sterkere lut til for å få et mer bærekraftig og
framtidsrettet bymiljø. Energiøkonomisering må få økt fokus, og vi ønsker bedre oppfølging og
styrking av kommunens arbeid med "Grønn kommune".
Manglende reelle, demokratiske prosesser
Store politiske saker avgjøres i realiteten i dag av et lite antall personer i de største partiene. Det er
derfor stor grunn til å sette spørsmålstegn ved de demokratiske prosessene som ligger til grunn for
mange av de overordnede, alvorlige beslutningene som fattes. Småpartienes evne til å få
gjennomslag for egne kjernesaker synes å bli pulverisert av de store partienes felles maktutøvelse.
Valgteknisk samarbeid om posisjoner i styrende organer viser seg ofte å tilsløre og undergrave
lokalpolitisk meningsmangfold. Dessuten har vi vært vitne til høyst betenkelige inngåelser av avtaler
som f.eks. posisjonskoordinator i Moss og avlønning av varaordfører i Rygge. Denne form for politisk
hestehandel og bruk av fellesskapets midler vil arbeide aktivt for å motvirke.
Nye muligheter ved kommunevalget i 2019
Til kommunevalget i 2019 er det muligheter for å foreta nye veivalg for vår lokale samfunnsutvikling.
Initiativet til NY KURS bygger på dette. Vi ønsker å få til mer politisk engasjement og delaktighet fra
ulike nærmiljøer og lokale interessegrupper, på tvers av tradisjonelle, politiske blokkdannelser og
særinteresser. NY KURS ønsker medlemmer og støttespillere velkomne til å være med på å utforme
ny politisk kurs for Moss og Rygge.
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