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DEL 2. Dialog og demokrati
Moss og Rygge skal være en kommune der alle skal ha like muligheter til å bidra, engasjere
seg og ha innflytelse på prosessene. Derfor vil vi etablere nye arenaer for dialog og
samarbeid; arenaer der hver og en av oss kan øve innflytelse i saker vi er opptatt av. Vi
ønsker at flest mulig skal oppleve at det nytter å engasjere seg.

Vi vil:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Alle interessegrupper så som velforeninger, lag og foreninger for øvrig
og innbyggere som har særlige interesser i den enkelte sak, skal ha representasjon i form av
tale- og forslagsrett på alle stadier i en prosess
og i de utvalg som skal behandle saken.
Ved behandling av store utviklingssaker skal det utredes alternative løsninger som dekker
både flertallets og mindretallets syn.
Det avholdes folkemøter før vedtak og oppstart av planutredning i utviklingssaker, store
samferdselssaker og reguleringssaker.
Høringsfrister kan om nødvendig utvides til minimum 2 måneder, regnet fra utsendelse av
høringsdokumentene.
Kommunen tillyser åpne høringer i saker der det oppstår tvil om flertallets håndtering av
saken. Innbyggerne har anledning til å kreve slike høringer dersom minimum 300 personer
forlanger dette. Kontrollutvalget skal legge frem rapport og forslag til vedtak for
kommunestyret.
I saker som skal behandles som åpen høring skal velforeninger med interesse i saken få
mulighet for å tiltre kontrollutvalget som medlem med fulle rettigheter.
Bylab er et godt instrument for å gi relevant informasjon. Informasjonstjenesten i Moss
kommune styrkes og deler av virksomheten samlokaliseres hos Bylab.
Kommunens hjemmesider redigeres og forbedres slik at det blir enkelt for innbyggerne å
tilegne seg informasjon.
Kommunen skal tilstrebe størst mulig grad av åpenhet. Det fastsettes plan for
innbyggerdialog, møtesteder der innbyggerne kan møte våre folkevalgte; ordfører,
gruppeledere, utvalgsledere og bystyrerepresentanter.

