Helse og mestring
• Sikre at helse- og omsorgstjenestene er
gode og tilstrekkelige.
• Styrke psykisk helsevern for unge.
• Bedre forebygging av rusproblemer.
• Økt bruk av ny velferdsteknologi.
• Øke grunnbemanningen i eldreomsorgen.
• Styrke tilbudene til demente, alvorlig syke
og døende.
• Utvikle alternative boformer for eldre.
Næringsliv/Landbruk
• Verne våre landbruksarealer og støtte opp
under et variert jordbruk.
• Bruke arealene ved Moss Havn og
stasjonsområdet til variert by- og
næringsutvikling.
• Støtte Larkollens ønske om å få status som
turiststed.
• Videreutvikle Nye Moss kommune som
turist- og kulturdestinasjon; reetablere
turistkontor.
• Etablere et nærings- og kulturråd.
• Legge til rette for nye arbeidsplasser.
Kommuneadministrasjon
• Bedre og mer aktiv kommunikasjon med
kommunens innbyggere.
• 3-partssamarbeidet (adm., politikere,
fagforeninger) videreutvikles/forbedres.
• Ha som mål å redusere det kommunale
sykefraværet til 5%.
• Heltidsstillinger skal være hovedregelen.
• Reduksjon i bruk av eksterne konsulenter.
• Bedre kontroll- og oppfølgingssystemer for
driftsavtaler med frivillige og private
aktører.

De seks kumulerte listekandidatene er:
Fra venstre: Christian Clasén (3), Anette Mjelde (6),
Arild Svenson (1) ordførerkandidat,
Cecilie Juliussen Skjelstadaune (4), Trond Marthinsen (5)
og Therese Bakkevig (2).
Listekandidater:
1-2 Arild Svenson, Torderød
3-4 Therese Bakkevig,
Bergersborg
5-6 Christian Clasén, Melløs
7-8 Cecilie Juliussen
Skjelstadaune, Krossern
9-10 Trond Marthinsen, Kallum
11-12 Anette Mjelde, Tronvik
13 Kristian Kolstad Kjærnes,
Øreåsen
14 Mikkel Ekvold, Dyre
15 Bibi Shabira Hossein,
Sentrum
16 Joacim Flesjø Grønberg,
Ekholt
17 John Bilek, Hoppern
18 Siv Holder, Melløs
19 Lars Harald Jegleim,
Sentrum
20 Torger Stensrud, Skarmyra
21 Tore Skjelstadaune,
Mosseskogen
22 Anders Kyvik, Melløs
23 Pia Eva Irene Reier,
Sentrum

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lena Skjelstadaune,
Mosseskogen
Kim Brandstrup, Refsnes
Unni Karen Fylling Eriksen,
Refsnes
Kristian Hjortkær Hansen,
Kleberget
Egil Jegleim, Krapfoss
Rune Kolsvik, Årvoll
Terje Lorentzen, Tronvik
Anders Eriksen Mjelde,
Tronvik
Else Bruun, Ekholt
Cathrine Orm, Torderød
Kjell-Axel Reier,
Bergersborg
Richard Juliussen
Skjelstadaune, Krossern
Anne Von Winkler
Stanghov, Kambo
Lene Utne, Ekholt
Per Vorum, Skarmyra
Helge Watndal, Sentrum
Wenche Øverland,
Halmstad
Lorentz Nitter, Varden

Bli medlem! Støtt vår valgkamp! Godt valg!
E-post: post@nykurs-moss.no
Vipps: 127651
Bank: 1080.39.82355
Fullstendig program på
Facebook og vår hjemmeside: nykurs-moss.no

Sammen skal vi lage
en ny kommune det
er godt å bo i

Kortversjon av valgprogram
2020-2023

Åpenhet og ekte lokaldemokrati
•
•
•
•
•
•
•
•

Få bukt med politisk maktarroganse.
Tverrpolitisk lokal dugnad.
Ingen partipolitiske føringer fra riksplan.
Det skal nytte å engasjere seg.
Alles meninger skal høres.
Mindretallets syn skal også utredes.
Avholde dialogmøter med innbyggerne.
Ta lærdom av jernbanesaken.

Trafikkløsninger til å leve med
• Riksvei 19 og ferjetrafikken ut av sentrum.
• Containerhavna flyttes ut av kommunen.
• Massiv satsing på kollektivtilbud –
forsøksordning med gratis busser.
• Rimelige parkeringsplasser i utkanten av
bykjernen - shuttlebusser.
• Full revisjon av parkeringsbestemmelsene for
sentrum.
• Sikre gode beredskapsløsninger for Jeløya.
• Midlertidig stopp for store boligprosjekter
på Jeløya.
• Ingen togparkering i Nye Moss kommune.

Kunst og kultur
• Varierte kulturtilbud sikres og videreutvikles.
• Bedre lokaliteter for kulturskolen, kor og
korps.
• Moss sin status som kunstby må styrkes.
• Sikre gode rammebetingelser for vårt nye
kulturhus.
• Både topp- og breddeidrett skal sikres gode
betingelser.
• Rimeligere og bedre treningslokaler!
• Frivillige lag og foreninger skal ha god
offentlig støtte.
• Ta vare på vår lokalhistorie og våre rike
kulturminner.

«Høyvekta på Moss»
«Det er ikke alt som er tungt i toppen som veier tyngst!»

Grønnere hverdag
•
•
•
•
•

Redusere behovet for bilbruk.
Flere gang- og sykkelstier.
Vesentlig reduksjon av svevestøv.
Ivareta klimautfordringene bedre lokalt.
Økt gjenbruk og mer kunnskap om
resirkulering, særlig av mat og plast.
Nærmiljø

•
•
•
•
•
•
•

Økt bruk av skolene som lokale kulturhus.
Flere aktivitetstilbud og sosiale arenaer.
Videreutvikle Nesparken som folkepark.
Sikre gode integreringstilbud for innvandrere.
Styrke og samordne velforeningenes innflytelse.
Tilgjengelighet til alle våre naturområder.
Sikre Vansjø som rekreasjonsområde ved å
kjøpe tilbake fallrettighetene i Mossefossen.

Løse trafikkaoset på RV 19.

Trygghet for deg og dine
• Alle innbyggere skal sikres grunnlag for god
livsmestring og meningsfylte liv.
• Sikre innbyggerne gode tjenestetilbud.
• Trygge oppvekstmiljøer for barn og unge.
• Økt sosial boligbygging.
Oppvekst og utdanning
•
•
•
•
•

Sikre stimulerende oppvekstvilkår.
Økt fokus på elevenes læring og mestring.
Følge opp mosseskolens gode resultater.
Styrke skolehelsetjenesten.
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for barn
fra lavinntektsfamilier.

«Såmannen» ved Rygge kirke.

Et levende bysentrum
• Utvikle byen som sosial møteplass og
regionens handelssentrum.
• Bedre estetikk og arkitektur ved byutvikling
og utforming av byggeprosjekter.
• Ivareta godt vedlikehold av våre felles
uterom og grøntarealer.
• Byggeplasser skal ha et pent og ryddig preg
også i påvente av utbygging.

