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UTMELDING AV FTP, OG INNMELDING I NY KURS, BY- OG BYGDETISTE FOR MOSS OG RYGGE

Etter mange års medlemskap i FrP har jeg idag meldt meg ut av partiet. Utmeldingen er et resultat
av en grundig gjennomgang og evaluering av mitt arbeid med fokus på lokale saker av betydning for
byutviklingen i Moss.
Mine oppgaver som bystyremedlem og utvalgsmedlem, samt de siste 2 år som leder av utvalg for
Tekniske saker, har gitt meg flere urovekkende opplevelser. Det er bl.a. fattet vedtak, kommet
uttalelser og gjon kjent fremgangsmåter som jeg mener ikke har vært til byen og byens innbyggeres
beste.

Dette kan ikke fortsette. For å kunne utrette nødvendige endringer må menneskene som står bak de
negative opplevelsene utfordres. Jeg vil derfor melde meg inn i Ny Kurs, by og bygdeliste for Moss og
Rygge.

Partiet har som formål å arbeide til beste for byen og byens innbyggere uten ideologiske føringer, og
jeg ønsker å gi mitt bidrag til de endringene som er nødvendig for bedre politiske prosesser. Dette
medfører at mitt arbeid vilfokuseres på og rendyrkes iforhold til lokale behov i framtidens
storkommune.
Jeg har varslet min uttreden fra FrP i et møte med FrPs lokallagsleder, og redegjort at jeg i bystyret
frem til neste kommunevalg vil forholde meg til det program jeg er valgt inn i bystyret på.
Tidspunktet for min uttreden fra FrP er valgt på best tenkelige måte, og jeg har lojalt utført mine
plikter for partiet til siste stund.
lnterne forberedelser til valgkampen for 2019 har startet, og tidspunktet er riktig også i forhold til
dette. I forbindelse med sammenslåingsprosessen for Moss og Rygge er tidspunktet også riktig for i
størst mulig grad å bidra til å gSøre de store endringene, hvilket det er for meg og bør være det
samme for mange andre som går med tanker og ønsker om mer åpne politiske føringer til beste for
byens innbyggere.

Partiledelsen i Ny Kurs er orientert om min beslutning, og jeg er ønsket hjertelig velkommen til å
bidra til partiets målsetting om en endret kurs for mer åpen og direkte dialog med byens innbyggere
for å styrke en positiv utvikling av Nye Moss!
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