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VALGPROGRAM
Programkomiteen for NY KURS, by- og bygdeliste for Moss og Rygge, legger herved fram sin innstilling til
kommunevalgprogram for nye Moss kommune for perioden 2020-2023.
Forslaget til program blir behandlet på åpent medlemsmøte 11. oktober 2018, kl. 19 i House of Foundation,
Møllebyen. Innspill og kommentarer til programforslaget ønskes velkommen!
Ny Kurs. Forslag til valgprogram for nye Moss kommune for 2020-2023

Nestleder i NY KURS, Arild Svenson, har koordinert arbeidet med utarbeidelse av vårt første
partiprogram. Han har hatt med seg i programkomiteen: Per Vorum, Anne Stanghov og Lars Brække.
Politiske temaer og beslutninger om partiets standpunkter er drøftet i styret før det fremlegges for
medlemsmøtets avgjørelse.
DETTE BRENNER VI FOR
•
•
•
•

Sentrumsnær jernbanestasjon og plassering av jernbanespor som ikke raserer en hel bydel
Avvikle containerhavnen i Værla
Sentrum i Moss tar tilbake sin plass som handelssentrum
De sosiale botilbudene må forbedres

Hva brenner vi for?
Stoppe maktarrogansen og feilbeslutningene fra de store politiske partiene.
Åpenhet for økt deltakelse i lokale, politiske prosesser.
Lokalpolitisk dugnad på tvers av tradisjonelle partipolitiske grupperinger.
Økt optimisme, deltakelse og tillit til lokalpolitisk virksomhet uten styring fra nasjonalt partinivå.
Stimulere til politisk aktivitet og engasjement for nærmiljøene og økt samhold, nærhet og politisk
samspill med lokale lag og foreninger.
Satse på flere identitetsskapende tiltak som kan øke stoltheten av å være innbygger i vår nye
kommune.
Sørge for best mulige politiske veivalg for innbyggerne i nye Moss kommune fra 2020 hva angår bl.a.
helse- og omsorgstiltak, kultur- og fritidstilbud, skole- og oppveksttiltak, miljøvern og optimale
rammer for sunn byutvikling og et moderne, lokalt næringsliv.
Mer informasjon i: Videopresentasjon av by- og bygdelista ved Trond Marthinsen, av april 2017.

Delområder, undermenypunkter på våre nettsider fram til 31.10.18:
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.
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.
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.
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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.
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.
JERNBANEN
Med NY KURS vil vi utforme nye politiske føringer for eksempelvis noen områder som: Jernbane: Vi
vil at Bane Nor skal 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. Når det
lokalpolitiske flertall har sviktet i denne saken, setter vi vår lit til at statlige myndigheter vil gripe inn
for å få en billigere, raskere og mer fornuftig jernbaneløsning for Moss. Vi vil unngå unødig utvidelse
av Moss havn samt unngå en jernbaneløsning som forkludrer mulighetene for bedre
hovedveisystemer gjennom byen.
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 & 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».
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.
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.

