By- og bygdeliste for Moss og Rygge
Valgprogram for 2020 - 23

DEL 1. Sammen skal vi lage en kommune det er godt å bo i
NY KURS har som overordnet mål å arbeide for at alle innbyggere i Moss og Rygge skal ha mulighet
for å øve innflytelse på kommunalpolitiske saker. Som parti er vi opptatt av at demokratiets
verdigrunnlag skal tas vare på og foredles. Vi ser det som kommunens ansvar å sørge for at riktig og
god informasjon skal gjøres tilgjengelig for alle innbyggere.
Vi skal etablere dialog med kommunens innbyggere. De skal inkluderes på et tidspunkt hvor deres
meninger kan få reell innflytelse. Vi vil ha en kommune der sakene behandles med åpenhet, der alles
mening er velkommen og der man tar seg tid til å vurdere alle synspunkter og forslag. NY KURS vil ha
prosesser som sikrer best mulig grunnlag for riktige vedtak.
NY KURS er ikke bundet av sentrale partiers føringer. Vi er bare her - i Moss og Rygge. Vår politikk tar
derfor utgangspunkt i vår situasjon og hva vi som innbyggere i kommunen er best tjent med. Vi skal
være innbyggernes talerør og fremme Moss og Rygge sine interesser.
Vi vil bruke vår posisjon til å forme fornuftige løsninger til beste for kommunen og innbyggerne. For
oss er tjenestetilbudet det viktigste. Vi tror at dersom vil skal evne å ta vare på våre lokale
velferdstilbud og forbedre disse, er vi avhengig av at alle spiller på lag; det offentlige, frivilligheten og
privat næringsliv. Det er kommunen som skal legge premissene.
NY KURS legger med dette frem sitt valgprogram. Vi lover å arbeide for gjennomføring av
programmet og at vår kommune skal bli et godt sted for gammel og ung, for familier og enslige, for
næringsliv, landbruk og handel.
Sammen skal vi utvikle en kommune vi alle kan være stolte av - en kommune det er
godt å bo i.

