MOSS ARBEIDERPARTI
ÅRSMØTE
29. FEBRUAR 2020
KL 10.00
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Kjøreplan for årsmøtet
 10.00 – Velkommen
 Konstituering
 Minnetale
 Hilsningstaler fra AUF og LO
 10.30 – Pangstart for programarbeidet
 Innledning om prosessen ved Marthe Haabeth Grindaker
 Politisk innledning ved Stein Erik Lauvås
 Programarbeid (inkludert lunsj og pause)
 Avslutning i plenum – valg av ressursgrupper for programarbeidet.
 12:00 Årsmøtesaker:
 Godkjenning av årsberetning
 Godkjenning av revidert regnskap.
 Budsjett 2020.
 Innkomne forslag.
 Valg
 Avslutning.
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Forslag til forretningsorden:
1. Møtetiden er lørdag 29. februar fra kl. 10.00 til kl. 14.00, eller til
sakslisten er ferdig behandlet.
2. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger til samme sak. Taletiden
begrenses til 3 minutter første og 1 minutter andre gang.
3. Dirigenten har for øvrig, når denne finner det påkrevet, rett til å fremme
forslag om ytterligere tidsbegrensinger og strek med inntegnede talere.
4. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang- og høyst 2
minutter til hver sak.
5. Talerne skal tale fra dertil bestemt plass i salen.
6. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtes forhandlinger og 2 sekretærer
til å føre protokollen.
7. I protokollen innføres saker som skal behandles, alle forslag, vedtak,
avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag
fremlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller.
8. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke fremsettes.
9. Dersom noen krever det, skal valgene foregå ved skriftlig avstemming.
Andre avstemminger foregår ved håndsopprekning.
10.Skal en representant ha stemmerett, må denne være registrert senest 1
time før møtets start.
11.Alle vedtak skal gjøres med alminnelig flertall.
12.Partistyret får fullmakt til å godkjenne årsmøte protokoll.
13.Møtet er åpent for pressen.
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Regnskap og budsjett:

Regnskap 2019 Budsjett 2020
Inntekt
Støtte etter partiloven
Kommunal støtte
Medlemskont
Renteinntekter
Sum inntekter

113662
98251
54082
2198
268193

95000
85000
53000
1500
234500

Utgifter
Kontorleie
Inventar, kontorutstyr
Tlf., porto
Møtekostn
Kvinnenettverket
Valgkamp, markedsføring
Kontingenter
Gaver, blomster
Forsikring
Bankgebyrer
Utgifter totalt

57948
0
3278
54824
392
388975
46984
8553
3146
705
564804

60000
5000
4000
45000
5000
1000
45000
7000
3000
800
175800

-296611

58700

Resultat
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Moss Arbeiderparti
Styrets beretning 2019
Moss Arbeiderparti kan se tilbake på et som i hovedsak har vært
preget av valgkamp og konstituering av ny kommunestyregruppe.
Arbeidet i Moss Arbeiderparti har fremdeles vært preget av arbeidet med å slå sammen Moss og
Rygge kommuner. I tillegg til valgkamp har det vært den saken som har engasjert politikerne i
regionen mest dette året. Styret som ble valgt på årsmøtet 09. februar i 2019 har bestått av
representanter fra både Rygge og Moss. Moss og Rygge har svært mange fellestrekk, men også noen
ulikheter. Det har derfor vært en prioritert oppgave for styret å jobbe fram en felles identitet og
kultur. I 2020 har Rygge og Moss blitt en kommune og vi som parti føler at vi har blitt godt
sammensveiset og godt rustet til å stå sammen i den nye kommunen. Men mye kan enda gjøres for å
bygge felleskap og kultur. Ikke minst er det viktig å utnytte de muligheten som en felles kommune
skaper.
Det bør være en målsetting for styret å fokusere mer på medlemspleie, skolering og medlemsmøter i
2020. Styret ønsker også å iverksette flere tiltak for å sikre mangfold i organisasjonen. Verving av nye
medlemmer bød også være et prioritert område.
Hanne Tollerud, Inger Lise Skartlien og Hans Jørn Rønningen har tiltrådt styret som ordførere.
Shakeel Rehman har tiltrådt styret som valgkampleder og gruppeleder. Knut André Johansen har i
perioden trådt ut av styret.
Styret har behandlet over 100 saker i 2019 og Moss Arbeiderparti har per dags dato 439 medlemmer.
Vi ønsker å takke alle medlemmer for innsatsen i 2019. Og ser fram til et spennende år i 2020.
Med beste hilsen fra hele styret
Siv Henriette Jacobsen, Styreleder
Christian Larsen, Nesteleder
Ole Gjølberg, Kasserer
Mette-Gro Karlsen, Kvinnekontakt
Trine Christiansen, Sekretær
Jardar Haddeland, Styremedlem
Tor-Erik Bjurstrøm, Studieansvarlig
Karin Aarkvisla, Styremedlem
Floyd Baker, AUF-representant.

5

Årsberetning 2019 for studieutvalget/medlemspleieutvalg
Studieutvalget, som nå er døpt om til medlemspleieutvalget i Moss Arbeiderparti har i
perioden bestått av Leder Tor-Erik Bjurstrøm og medlem Christian Larsen. Det lokale
utvalget skal arbeide for at Østfold Arbeiderparti skal nå målene i kompetanseplanen for
2019. Det overordnede målet er at Arbeiderpartiets medlemmer skal få kunnskap om både
organisasjon og politikk. Samt bidra til en best mulig medlemspleie for Moss og Østfold
Arbeiderparti.
Leder og utvalg har forsøkt finne en balanse mellom å sikre skolering samtidig som vi har
forsøkt å avpasse kurs/skoleringsaktiviteten til det som foregår ellers i partiet. Utvalget bidro
til skolering i forkant og under valgkampen.
Vi arrangerte seks medlemsmøter hvor vi hadde en sekvens med informasjon og eller
opplæring i medlemsmøtet.
1.møte informerte Rådmann om hva som skjer og hva som er planlagt i Nye Moss.
2.møte Fred Jørgen Evensen og Maria Molteberg informerte om samferdsel.
3.møte informerte Christian Larsen og Irene H. Langren om helse og skole.
4.møte Gruppeleder Shakeel Rehmann og Ordfører Hanne Tollerud presenterte den nye
politiske plattformen for det nye politiske styringsflertallet.
5.møte medlemsmøte med tema budsjett
6.møte åpent møte på bylab i regi av Arbeiderrpartiet hvor medlemmer ble oppfordret til å
delta.
Ellers har det vært godt med tilbud til medlemmene under valgkampen. Dette,
sammenslåingen av Rygge og Moss samt byjubileumet så har det vært et travelt år.
Det bør jobbes for å få til et bredere medlemsutvalg, selv om utvalgets medlemmer Tor-Erik
Bjurstrøm og Christian Larsen har jobbet godt og produktivt sammen, så hadde vi ønsket å
fått til mer, noe et bredere sammensatt og større utvalg kunne fått til.

Med vennlig hilsen
Tor-Erik Bjurstrøm
Studieleder/Medlemsansvarlig
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Beretning fra 2019 for kvinnenettverket i Moss Arbeiderparti

Kvinnenettverkene i Arbeiderpartiet skal være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på
dagsorden, og rekruttere, skolere og motivere kvinner i partiet til politisk arbeid og ta
politiske verv. I 2019 har kvinnenettverket bestått av kvinnekontakt Mette-Gro Karlsen og
andre engasjerte kvinner i Moss AP. Nettverket er åpent for alle som ønsker å være med.
Et fokus i året som gikk har vært å motivere kvalifiserte og engasjerte kvinner til å delta i
valgkampen for Moss Arbeiderparti og å motivere listekandidatene til å engasjere seg for
kvinnerelevante temaer. Flere av listekandidatene fra Moss deltok på kick off for kvinnelige
listekandidater i regi av Østfold Arbeiderparti i august.
Moss Arbeiderpartis kvinnenettverk har en egen Facebook-gruppe med 40 medlemmer.
Medlemmer kan be om å bli medlem av gruppa uavhengig av kjønn. Intensjonen med siden er
å samle medlemmer i lokalpartiet til en arena for å dele kvinnepolitiske saker og arrangement.
Siden har i 2019 hovedsakelig blitt brukt til å informere om aktuelle møter og arrangementer.

I forbindelse med 8.mars i Moss ble det arrangert paroleverksted for Moss Arbeiderpartis
medlemmer. Det var kun 2 fremmøtte på paroleverkstedet, men i selve toget deltok en stor
gruppe kvinner fra partiet og AUF i å gå bak parolen “Heltid nå”. Moss Arbeiderparti hadde
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dessuten, med hjelp fra AUF, en stand på arrangementet på Verket scene der vi markerte oss
med å dele ut og brosjyrer til engasjerte innbyggere. Medlemmer av Moss Arbeiderparti,
deriblant kvinnekontakt, var aktive i planleggingen og gjennomføringen av 8.marsarrangementet. Ordførerne fra både Moss og Rygge kommune holdt hilsningstale og vår egen
Hanne Luthen gjorde nok en gang en solid innsats som ordstyrer for arrangementet som fylte
hele Verket scene Det er også flere kvinner fra Moss Arbeiderparti i 8.mars-gruppa som er i
gang med planleggingen av arrangementet for 2020.
Den 21. Januar 2020 gjennomførte kvinnenettverket en temakveld om netthets i samarbeid
med Moss bibliotek. Innledere var nestleder i AUF Astrid Eide Hoem og forsker ved OsloMet
Karoline Ihlebæk. Kveldens ordstyrer var Hanne Luthen fra Moss Arbeiderparti.
Kvinnenettverket fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen fra både innledere og
publikum. Det var til sammen ca 60 publikummere til stede. Arrangementet var åpent for alle
og var den første kvelden av i alt 4 planlagte debattkvelder. Debattrekken har fått navnet
Debatt2020 og er et samarbeidsprosjekt mellom Moss bibliotek og kvinnenettverket i Moss
Arbeiderparti som har fått finansiell støtte fra Fritt ord.
Moss Arbeiderparti har i perioden vært representert med leder Hanne Tollerud og medlem
Mette-Gro Karlsen i styringsgruppa for kvinnenettverket i Østfold Arbeiderparti.
2019 var et år der regions- og kommunevalgkampen og ikke minst sammenslåingen av Moss
og Rygge og opprettelsen av Viken har vært bærende for alle deler av organisasjonen. Og
etter valget kunne vi raskt slå fast at Hanne Tollerud ble den første ordføreren i nye Moss
kommune. Moss Arbeiderpartis kommunestyregruppe består for perioden 2019 – 2023 av
50% kvinner. I tillegg ble leder av Moss Arbeiderparti Siv Jacobsen Fylkesråd for utdanning
og kompetanse i Viken. Vi er stolte av å ha så mange kvinner topp i Moss Arbeiderparti.

26.01.2020

Mette-Gro Karlsen
Kvinnekontakt, Moss Arbeiderparti
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MOSS ARBEIDERPARTI – SENIORGRUPPA
ÅRSBERETNING 2019
Styret har i årsmøteperioden bestått av følgende:
Leder: Svein Kildahl
Nestleder: Elisabet Gjerstad
Kasserer: Fred W. Iversen
Sekretær: Ingebjørg Hansen
Styremedlem: Lars H. Larsen
Varamedlem: Gunnel Edfelt
Varamedlem: Leif Birger Magnussen
Moss Kunstgalleri har vært møtested for gruppa, siste tirsdag i måneden. Det
serveres kaffe og kringle med utlodning og prat. Referat fra møtene som blir
offentliggjort, står i spalten «Foreningsliv» i Moss Avis.
OVERSIKT OVER FOREDRAGSHOLDERE OG TEMAER VI HAR HATT I
2019
1. Tirsdag 29. januar 2019. Årsmøtet. Terje Kinn, virksomhetsleder for
Kulturtjenesten i Moss. Tema: Oppdatering av Parkteateret og Samfunnssalen med
nyeste teknikker. Kulturelt samarbeid med House of Foundation, Arena og Verket
scene. Lager et kultursentrum i byen.
2. Tirsdag 19.februar. Stein Lauvås måtte melde forfall pga et gruppemøte på
Stortinget. Hanne Tollerud, ordfører i Moss, Shakeel Reman, valgkampleder og
Irene Hetman Lundgren, gruppeleder for Helse- og Sosialtjeneste i Moss, overtok
på sparket. Tema: Hva jobber en ordfører med. Moss og Rygge, den nye
sammenslåtte kommunen vil bestå av flere partier. Felles valgkamp. Ungdom og
verdier. Få med ungdommen.
Tirsdag 5.mars invitert til fellesmøte hos Senior Høyre. Tema: «Politireformen»
Foredragsholder Kasper Hermansen. Stasjonssjef ved Moss Politistasjon
3. Tirsdag 26. mars: Trygve Nordby, prosjektleder For Moss 2020. Tema:
Orientering om Byjubileet.
4. Tirsdag 30. april: Erik Sagflaat, tidligere utenriksredaktør i Dagsavisen. Tema:
En stadig mer splittet verden.
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5. Tirsdag 27.august: Hanne Tollerud, Shakeel Reman og Christian Larsen. Tema:
Valgforberedelsene.
6. Tirsdag 8. oktober: Septembermøtet utsatt for å passe til foredragsholder) Ina
Rangønes Libak, Leder i AUF. Tema: Hvordan bekjempe forskjeller.
7. Tirsdag 29. oktober: Knut Funderud, tidligere lektor ved Kirkeparken vgs. Tema:
Det nye byvåpenet. (Gullsporen) samt litt om Rygges historie. Mosseregion Senior
Høyre var også invitert til dette møtet.
8. Tirsdag 26. november: Oddvar Aasen og Jan Kronberg Moss Historielag. Tema:
Moss Historielags nye bok «Moss som den er…. Og var»
Shakeel Reman orienterte kort om den politiske situasjonen i nye Moss kommune.
Valgkomiteen har bestått av: Ivar Karlsen, Wenja Blomberg og Svein Kildahl.
Regnskapet for 2019..
Det er avholdt 7 styremøter og 8 medlemsmøter (medlemsmøter 8. og 29.oktober).
4 medlemmer inviteres pr. brev. 88 medlemmer inviteres med e-post.

Ingebjørg Hansen
sekretær
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Moss Arbeiderparti
Valgkamprapport
Kommune og fylkestingsvalget 2019
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Evaluering valgkampen 2019
Overordnet evaluering
Valgkampsutvalget er godt fornøyde med innsatsen fra våre medlemmer,
sympatisører, tillitsvalgte og folkevalgte i valgkampen, men vi er ikke fornøyde
valgresultatet. Vi hadde som ambisjon å få et resultat som lignet valgresultatet fra
2015. Den gang fikk vi 40% i Moss og 36% i Rygge. Vi endte til slutt på 27.6 %.
Det er ikke et resultat Moss Arbeiderparti kan si seg fornøyde med. For oss i Moss,
er alt under 30% uakseptabelt. Vi mener det er flere årsaker til at valgresultatet ikke
ble bedre i Moss. Her følger noen refleksjoner.
Den nasjonale trenden: Vi har de siste årene sett at partiet faller nasjonalt. For noen
år siden lå partiet godt an med en stabil oppslutning på over 40%. Men fra
stortingsvalget i 2017, har det gått ned mot 20%. Det skyldes mange ulike faktorer,
men at partiet sentralt har hatt en del utfordringer, er det ingen tvil om. Dette har vi
også merket i denne lokale valgkampen. Mange av våre innbyggere i Moss, ville ikke
stemme Moss AP, selv om disse sympatiserer med partiet, fordi vi har den valgte
ledelsen vi har. Vårt budskap til disse har vært at det er et lokalt valg og at det er
Hanne og Hans Jørn som stiller til valg i Moss, ikke Jonas og Hadia. Men mange
innbygger og medlemmer forteller om stor frustrasjon i tilknytning partiet sentralt.
Men vi har gjennom hele valgkampen forsøkt å fortelle om de lokale kandidatene og
om de lokale hovedsakene i Moss.
Samferdsel, ikke sosialpolitikk: Den vedtatte jernbanen og spørsmål rundt R19 ble i
alt for stor grad tema i valgkampen. Ulike partier og organisasjoner klarte å løfte fram
usikkerhet og usannheter rundt jernbanen og R19, slik at disse ble sentrale tema
under valgkampen. Moss AP har helt klare standpunkter i disse sakene og har
fremført disse etter beste evne til byen innbyggere. Vi forsøkte å løfte debatten til å
handle om verdier. Vi er best når det er verdibasert debatter under valgkampen. Men
ved årets valg lykkes vi ikke i å løfte debatten til å handle om verdier. Vi hadde for
eksempel alt å tjene på, hvis det offentlige ordskiftet hadde handlet om helse og
omsorgstjenester, om verdens beste skole og om klima og miljø spørsmål. Vi klarte
ikke i stor nok grad, å løfte frem saker og tema vi ønsker å debattere i valgkampen.
Moss Arbeiderparti blir fremstilt som vinnere av den digitale valgkampen. Styret i
Østfold Arbeiderparti og partiet sentralt er mektige imponert over den digitale
valgkampen Moss Arbeiderparti har gjennomført. Det har blitt lagt merke til vår
satsing på Facebook spesielt. Det har vært et fruktbart samarbeid med WeMade som
sammen med medlemmer fra partiet utarbeidet en rekke video, infografikk, bilder,
løpesedler med mer under valgkampen. Gjennom denne satsingen og samarbeidet
klarte vi å nå ut til en rekke velgere, som vi ellers ikke hadde nådd, med et spisset
budskap.

Arbeiderparti vant samtlige valgkretser i Moss med unntak av to kretser i Rygge
(Larkollen og Vang). Vi er godt fornøyd med mobiliseringsevnen og oppslutningen fra
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egne medlemmer på de ulike aktiviteter. Enkelte lørdager mønstret partiet like mange
på stand som de øvrige partiene hadde til sammen på sine respektive stands.
Det er viktig at Moss er til stede der hvor folk er. Vi var imidlertid godt synlig ettersom
alle valgkampmedarbeidere var godt uniformert i røde T-skjorter eller røde jakker
under alle våre aktiviteter.
En viktig strategi ved årets valgkamp var husbesøk. Det ble satset særskilt på
husbesøks og det ble brukt mye ressurser på planlegging og gjennomføring av
husbesøk. En stor takk til alle som bisto partiet under husbesøkene, men her var vi
rett og slett ikke vært mange nok til å gjennomføre husbesøkene i tråd med de
vedtatte ambisjonene i valgkampplanen. Vi var ikke mange nok på husbesøk til å
favne alle områder i nye Moss kommune. Alt for få medlemmer stilte opp på
husbesøkene, og MAP klarte ikke å gjennomføre husbesøk på en tilfredsstillende
måte. Det kan være at mange medlemmer valgte bort å delta på husbesøk på grunn
av frykt for spørsmål om vedtatt løsning for ny jernbanetrasé og konsekvensene for
RV19.
Det var flere lokale og regionale brosjyrer, de ble opplevd som gode utgangspunkt for
velgersamtaler. Det ble gjennomført skolering i velgersamtaler/husbesøk slik at en
skulle føle trygghet i formidling av det politiske budskapet.
Samarbeidet med LO lokalt i valgkampen har vært godt. Det praktiske samarbeidet
fungerte med felles stand i gågata og på Moss stasjon.
Vi er godt fornøyde med gjennomføreringen av valgkampen. Vi benytter anledningen
til å løfte frem noen tanker, mange av aksjonene var stor suksess med mye
kreativitet rundt stand og aksjoner, men det var alt for dårlig oppslutning om
husbesøk.
Vi måtte bruke mye ressurser på postkasse-aksjoner, i og med at det ikke hadde
husstandsutsendelse fra Østfold Arbeiderparti eller etter lokalt initiativ/prioritering. Det
bør vurderes om dette er ønskelig mot valget i 2021 og 2023, da flere innbyggere
etterspurte løpesedler i postkassen.
Vi er godt fornøyde med gjennomføreringen av valgkampen. Moss AP kom for sent i
gang med valgkampen og ønsker ved neste anledning å være tidligere ut. Her følger
noen refleksjoner.
Valgkamputvalget hadde meget god informasjon om aktivitetene ut til MAPs
medlemmer i SMSer og eposter.
Kandidater og medlemmer satte stor pris på skolering i form av konferanse og
samlinger før valgkampen. Kommunikasjonsheftet ble et viktig og godt verktøy.
Moss Arbeiderpartiet var synlig under valgkampen. Hverken MAP eller AUF fikk det
ønskede antall innlegg inn i Moss Avis. Medlemmene stilte godt opp på togaksjon og
på stand.
Den sentrale valgkampen stod litt i veien for et godt resultat i Moss og Østfold. Partiet
sentralt leverte ikke i debatter, Jonas sin personlige økonomi preget mediene,
kritikken ble for dårlig svart ut og vi hang etter i valgkampen.
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Aksjoner
Moss Arbeiderparti gjennomførte ett sett med ulike aksjoner. Vi hadde god
oppslutning fra egne medlemmer på de alle fleste aksjonene. Se liste over
gjennomførte aksjoner:
- Stand: totalt 30 stands, fordelt på ulik lokasjon i Moss og Rygge
- Togaksjon: Totalt 5
- Husbesøk og postaksjon: Totalt 17 aksjoner i disse kategoriene.
- Standsaksjon: Totalt 4
- Bedriftsbesøk: Totalt 8
- Tur aksjon: Totalt 4
- AUF Moss/ Østfold og seniorgruppen til Moss ap, har hatt egne aksjoner
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Årsberetning 2019 for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Rygge
Kommunestyregruppa har i denne perioden bestått av:
Inger-Lise Skartlien (ordfører), Hans Jørn Rønningen (gruppeleder), Ole Gjølberg, Hilde Pettersen
(leder PMU), Einar Bjørnebekk, Sindre Lysø, Sheheryar Khan, Christian Dean Ulvestad, Vigdis Marie
Holm og Synne Skartlien. Som vara har Grethe Lisbeth Karlsen, Per Jørgensen, Ingebjørg Hansen og
Trine Christiansen møtt. Espen Haulan Johansen har hatt fritak på grunn av militærtjeneste.
Kommunestyregruppa har hatt møter alle mandager i "møteuker". I tillegg har vi hatt ekstramøter i
forbindelse med budsjettet.
Møtene er på rådhuset i Rygge fra kl.17 på mandager. Alle sakskart gjennomgås i hovedsak på
møtene.
Fra Senterpartiet har Gerd Louise Molvig og Per Harald Svendsen deltatt, fra Venstre Finn-Erik
Blakstad (varaordfører) og Eirin Larsen og fra Kristelig Folkeparti Finn A. Jensen. Budsjettet for 2019
ble utarbeidet i samarbeidsalliansen Ap, Sp, V og Krf. I tillegg ble SVs og MDGs gruppeledere
orientert fortløpende om arbeidet, og hadde mulighet til å komme med innspill.
Store saker:
Det var gradvis mindre aktivitet i Rygge kommune utover 2019. Etter at Inger Lise Skartlien trådte
over i ny stilling har Hans Jørn Rønning vært ordfører på slutten av perioden. Han rapporterer
følgende: Jeg ledet kun et kommunestyemøte, der behandlet vi og vedtok den uttalelsen om RV 19
som senere ble gjentatt i Nye Moss Kommunestyremøte i desember. Videre sa vi nei (vedtatt i
formannskapet ) til å bevilge to ekstra millioner til Ekholts klubbhus-prosjekt. Her har FrP, H, V og
MDG levert inn lovlighetsklage til fylkesmannen (5/12-19 )
Videre ble vi orientert fra Moe i fylket om at det nå var klart for gjennomføring av den sterkt ønskede
gang/sykkel vei fra Dilling til Vang. Vi regner med at Viken er enig med Østfold i dette.
Vi takket hverandre med en liten tåre i de flestes øyne for hyggelig tverrpolitisk samarbeid, også i vår
siste 4-årsperiode, med håp om at det ville bli like hyggelig og konstruktivt i våre nye omgivelser. Det
ser ikke sånn ut, men det kan vi jo snakke om en annen gang.
For kommunestyregruppa
Hans Jørn Rønningen
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Bystyregruppas beretning 2019
v/Shakeel Rehman
Fram til september 2019 har bystyregruppa i gamle Moss bestått av 16
representanter. Det har vært en aktiv gruppe og våre medlemmer har
vært dyktige i både utvalgsmøter og i bystyremøter. Fram til september
2019, før det nye kommunestyret ble konstituert, har året stort sett vært preget av
kommunereformen, der Moss og Rygge skulle bli en kommune, og ikke minst valgkamp.
Bystyre i gamle Moss, har i 2019 fungert som et avviklingsstyre og det har vært partssammensatt
utvalg, arbeidsutvalget og fellesnemnda som har forberedt de store sakene ifm nye Moss kommune.
Alle saker av prinsipiell karakter har vært behandlet i de ulike kommunestyrene underveis (gamle
Moss og Rygge).
Etter en lang og intens valgkamp fikk vi et resultat, godt nok til å sette i gang forhandlinger om et nytt
rødgrønt flertall. Resultat vi fikk er på ingen måte godt nok for Arbeiderpartiet. Det kan lese mer om
dette i valgkamp rapporten.
Allerede på valgnatta, samlet vi representanter fra SP, Rødt, SV, Mdg, Krf og Venstre. Etter
forhandlinger ble det et nytt rødgrønt i flertall, bestående av AP, SP, Rødt, Sv, Mdg og KRF.
Se den politiske plattformen vedlagt.
Den nye kommunestyregruppa består av 14 representanter. I tillegg til ordfører har vi fått to
representanter i alle hovedutvalg og kontrollutvalget, tre i Formannskapet, samt tre utvalgsledere og
to utvalgs nestledere, ikke minst har vi fått lederne i begge kommunale foretak, Moss havn og Moss
kommunale eiendomsselskap. I tillegg har vi fått en rekke posisjoner i komiteer, råd og utvalg. Det er
en fordeling Arbeiderpartiet bør være fornøyde med.
Kommunestyregruppa er konstituert, og har bestått av Shakeel Rehman, Hanne Tollerud, Hans Jørn
Rønningen og Inger-Lise Skartlien. I det første kommunestyremøte fikk vår tidligere ordfører i Rygge,
innvilget fritak fra sine politiske verv, for å gå over til en lederstilling i nye Moss kommune. Det betyr
at vi må ha suppleringsvalg til gruppestyret. Det legges opp til et slikt valg 23.01.2020. Gruppestyret
har etter samtaler besluttet å foreslå Irene Hetmann Landgren.
Dette halvår har vært preget av valgkamp, forhandlinger, valg av posisjoner (forholdstallsvalg) og
budsjett. Budsjettarbeidet har pågått over en stund og det var til tider noe utfordrende å lande et
flertall for felles budsjettforslag. Det vil i løpet av tiden fremover være krevende og utfordrende, når
seks partier skal enes om politiske saker, som ikke er forankret i program, eller plattformen.
Budsjettforslaget ble behandlet av kommunestyregruppa og medlemsmøte, før denne ble vedtatt i
desember møtet i kommunestyret. Vedlagt følger vedtatt budsjett.
Sak 50/19: Budsjett og økonomiplan for Moss kommune
Forslag til vedtak fra AP, SP, Rødt, SV, MDG og KRF.
1

Budsjett

1.1 Kommunestyret vedtar sum sentrale inntekter for 2020 med 3.066.471.000 kroner, slik det
fremgår av punkt 2, i rådmannens budsjettforslag av 31. oktober 2019.
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1.2 Kommunestyret vedtar forslag til driftsrammer per kommunal- og stabsområde i økonomiplan
2020 – 2023 slik det fremgår under punkt 2. i budsjettforslaget.
1.3 Det bygges og etableres ny organisasjon med nye tall og ansvars- og kostnadssteder som ikke har
noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere. For å kunne ha økonomisk styring og kontroll med
organisasjonen, gis rådmannen en utvidet fullmakt for 2020 til å flytte budsjettmidler på tvers av
kommunalområder. Denne fullmakten gjelder også budsjettendringer mellom ulike tjenester i løpet
av budsjettåret, så lenge det ikke er i strid med politiske vedtak, planer og intensjoner.
1.4 Forslag til samlede investeringer med 407.346.000 kroner og et samlet låneopptak på
271.200.000 kroner for 2020, slik det fremgår i tabellene under punkt 7. i budsjettforslaget,
godkjennes. Ubrukte lånemidler benyttes til finansiering der lån er opptatt tidligere. Investeringene
gjelder Moss kommune og MKEiendom KF.
1.5 Rådmannen gis fullmakt til å oppta startlån i 2020 med 210.000.000 kroner.
1.6 Rådmannen gis fullmakt til å oppta likviditetslån med opptil 70.000.000 kroner
gjennom trekkrettighet i samarbeids banken.
1.7 Moss kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 8.978.000 kroner
som Kirkelig fellesråd tar opp til investeringer til kirkebygg og kirkegård. Garantien gjelder for lånets
hovedstol maksimalt kr 8.978.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan
ikke overstige kr 9.875.800 kroner, garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og
opphører etter 30 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.
Skatt
1.8 Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på alminnelig inntekt fra personlige
skattytere (skattøre), som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for
2020. Maksimalt kommunalt skattøre for 2020 er satt til 11,10 %.I henhold til forskrift om
gjennomføring av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene fastsettes margin prosenten av
kommunestyret. Kommunen er gjennom denne forskriften,pålagt å holde tilbake en prosentandel av
skatteinngangen som skal dekke til gode skatt etter skatteavregningen.
Begge kommuner har de senere årene hatt 10% marginavsetning, noe som har vært tilstrekkelig
avsetning. Kommunestyret vedtar 10%marginavsetning for 2020.
Eiendomsskatt
1.9 Det utskrives eiendomsskatt i 2020 etter lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3.
1.10 Kommunestyret vedtar inntekter fra eiendomsskatt i 2020 på 175.985.000 kroner.
Eiendomsskatten utskrives med 2,8 promille og den utfaktureres i 6 terminer.Under vurderinger i
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saksframlegget er det redegjort for problemstillinger som gjelder inntektsestimater, promillesatser
og samlet takstgrunnlag.
1.11 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer etter søknad helt eller
delvis fritas for eiendomsskatt: a) Eigendomar åt stiftingar og institusjoner som tek sikte på å gagne
ein kommune, eit fylke eller staten, b) Bygning som har historisk verde. Fredede bygninger gis fullt
fritak. Verneverdige/vernede eiendommer kan etter en vurdering innrømmes 50 % reduksjon av
beregnet eiendomsskatt.
1.12 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan boligeier innvilges fritak for eiendomsskatt
dersom eiers/husstandens samlede brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger 3 G, samt ikke har
innestående bankinnskudd som overstiger 1 G. Eventuelle leieinntekter skal medregnes i inntekten.
Bostøtte, barnetrygd/bidrag og sosial stønad skal ikke medregnes. Eier(e) må selv bebo hus/leilighet
det søkes fritak for ettersom fritak etter § 28 er personlig og ikke følger skatteobjektet. Det gis ikke
fritak for fritidsboliger/sekundærboliger.
Prisliste/betalingssatser
1.13 Kommunale gebyr/avgifter/priser utskrives i henhold til vedlagte prislister
(vedlegg 1)
1.14 Kommunale avgifter innenfor VAR-området utfaktureres i 6 terminer.
1.15 Vann-, avløp- og renovasjonstjenester produseres til selvkost i henhold til gjeldende forskrifter.
Kontrollutvalgets budsjett
1.16 Budsjett for kontrollutvalget, vedtatt i KU 11.11.19, sak 19/58 godkjennes.
Andre forhold
1.17 Avslag på søknader om tilskudd, se vedlagte oversikt (vedlegg 2)
1.18 Forslag til budsjett 2020 – 2023 for Moss havn er vedlagt (vedlegg 3). Samlede
investeringer for 2020 er 33.600.000 kroner som finansieres med oppspart
egenkapital på 18.600.000 kroner og låneopptak på 15.000.000 kroner.
1.19 Moss kommunale eiendomsforetak KF gis en samlet budsjettramme for 2020 på
kroner 234.039.000 kroner fra Moss kommune, inklusive driftskonsekvenser av nye investeringer.
Total budsjettramme, inklusive eksterne inntekter, er 401.184.000 kroner.
1.20 Endringer/tillegg til rådmanns forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2021.
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Tallbudsjett
Budsjettforslag
Bevilgning

Søknader

Fontenehuset 550 000 kr
Mosseregionen musikkråd

78 000 kr

50% økt stilling hovedverneombud
DNT søknad

100 000 kr

Non Stop

300 000 kr

HOF

350 000 kr

200 000 kr

Økt disp.fond Kultur, aktivitet og inkludering
SUM

1 778 000 kr

Inndekning

SUM

Økt utbytte Østfold energi

1 200 000 kr

Mindreavsetting Østfold kommunerevisjon
SUM

200 000 kr

578 000 kr

1 778 000 kr

2. Verbalforslag
Generelt for alle kommunalområder
2.1 Styringsflertallet i Moss erkjenner utfordringene og det uoversiktlige bildet i forbindelse med
kommunens økonomi. Vi er opptatt av at alle innbyggere skal ha et godt tjenestetilbud, uansett hvor
de bor. Vi vil ved første budsjettrevisjon sikre kompenserende tiltak for å opprettholde
tjenestetilbudet på ulike sektorer etter sammenslåingen, slik at man i minst mulig grad opplever
redusert tjenestetilbud.
2.2 Moss kommune erkjenner natur- og klimakrise og slik legitimerer virkemiddelbruk og
prioriteringer for å holde kommunen innenfor naturens tålegrenser.
2.3 Moss kommune skal legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og
beslutninger.Saker som legges frem for vedtak i utvalg og kommunestyret skal påpeke konsekvenser
relatert til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål.
Landbruk, samferdsel, natur og miljø
2.4 Føre en samferdselspolitikk som minimum oppfyller klimaforliket og nullvekstmålet, både for
lokal- og gjennomgangstrafikk. Lokal trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Miljøløftets
tilltaksplaner gjennomføres så raskt som midler stilles til rådghet.
2.5 Gi prioritet til gående, syklende og kollektiv ved omkjøring og alternative ruter knyttet til store
byggeprosjekter.
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2.6 Vurdere bildelingsordning i nye Moss.
2.7 Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for
nytteinsekter.
2.8 Arbeide for en KAF-ordning (Karbonavgift til fordeling), som eksempelvis køprising eller at andel
fra p-avgift går til subsidiering av månedskort på buss.
Plan, bygg og teknisk
2.9 Sette innbygger foran utbygger, og ta i bruk virkemidler for å sikre politisk styring av
utbyggingstakt ut fra kommunale tilbud/behov.
2.10
Begynne arbeidet med å vedta Markagrensen og sikre varig vern av Mosseskogen, Nordre
Jeløy og lindeskogen på Kambo, samt kulturlandskapet i Rygge.
2.11
Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for
nytteinsekter.
2.12

Bevare strandsonen, fjerne ulovlige stengsler og ikke tillate bygging i 100- metersbeltet.

2.13

Sikre varig vern av matjord innenfor kommunens grenser.

2.14
Moss.

At omdisponert dyrka mark (uregulert) tilbakeføres til LNF-formål i kommuneplan for nye

Formannskapet som næringsutvalg
2.15

Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens

bioøkonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.
2.16

Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.

2.17
Moss.

Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon til

2.18

Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.

Oppvekst og utdanning.
2.19
Legge nærskoleprinsippet til grunn for grunnskolen i nye Moss. Skolebytte etter søknad skal
være unntaket, ikke regelen.
2.20
Styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen for å fremme kreative, praktiske og
estetiske fag i skolen.
2.21

Prioritere systematisk arbeid mot mobbing og utenforskap i skolene.

2.22

Fortsette og utvide forsøket med leksefri skole og fortsette satsingen på gratis skolemat.
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Helse og mestring
2.23

At helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner.

2.24
Arbeide for fulle stillinger og gjennomføre et tillitsløft innen helse/omsorg ved bla. utvidet
trepartssamarbeid, mer heltid og mindre rapportering som ikke er lovpålagt.
2.25
Etablere brukerråd som samarbeidsutvalg (SU) i kommunale institusjoner, slik at brukere,
pårørende og ansatte sikres dialog og involvering.
2.26
Fortsette arbeidet for en meningsfull hverdag for eldre gjennom tiltak som f.eks
sertifiseringsordning for «livsgledehjem», «Spisevenn», «Generasjon M», «Inn på tunet»-gårder og
seniorfestivalen.
2.27
Tilrettelegge for folkehelsefremmende tiltak som bruk av naturen for mosjon og rekreasjon,
kurs og felles aktiviteter, og fortsatt utlån av gratis sports- og aktivitetsutstyr.
Kultur, aktivitet og inkludering
2.28
Utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller i Nye Moss, med særlig fokus på
å bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved at barnetrygden holdes utenfor ved utmåling av
sosialstønad.
2.29
Videreføre og videreutvikle opplevelseskortet og kontingentkassa, som sikrer at alle barn får
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Arbeide for å bli en forsøkskommune for fritidskortet.
2.30
Bosette flyktninger minimum i tråd med IMDi sine anmodninger. Nye Moss skal fortsatt
være en foregangskommune på integrering.
2.31
Videreføre og styrke dagens fritidstilbud til ungdom og involvere ungdommen i utviklingen
av nye tilbud.
2.32
Fortsette å støtte frivillig arbeid og aktiviteter. Sikre rimelige og gode trenings- og
øvingslokaler for korps, lag og foreninger i nye Moss kommune.
2.33

Etablere en ny og forsterket boligsosial plan for Moss kommune i løpet av perioden.

Økonomi, administrasjon og organisasjon
2.34 Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av Oslomodellen med
fokus på egen modell for nye Moss kommune.
2.35 Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle kompetanse og
erfaring.
2.36

Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.

2.37
Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om sommerjobb i
kommunens virksomheter.
2.38
At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne gjennom god
rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.
2.39
Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige alternativer, og et
organisert arbeidsliv med tariffavtaler. At offentlige tjenester skal utføres i kommunal regi, og
motvirke konkurranseutsetting og EØS.
2.40
Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler med
tariffavtale eller tilsvarende.
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Samarbeidsavtale AP, SP, Rødt, SV, MDG og KRF
Kommunestyremøte & hovedutvalg
Allerede vedtatt:
Vi vil:
● Erkjenne natur- og klimakrise og slik legitimere virkemiddelbruk og prioriteringer for å holde oss
innenfor naturens tålegrenser.
● Legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger. Saker som legges
frem for vedtak i utvalg og kommunestyret skal påpeke konsekvenser relatert til klimabudsjett og
relevante bærekraftsmål.
Landbruk, samferdsel, natur og miljø
Vi vil:
●Føre en samferdselspolitikk som minimum oppfyller klimaforliket og nullvekstmålet, både for lokalog gjennomgangstrafikk. Lokal trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Miljøløftets
tilltaksplaner gjennomføres så raskt som midler stilles til rådghet.
● Gjennomføre sykkelplanen og etablere sikker sykkelparkering på skolene og på kommunale bygg i
regi av MKE.
● Arbeide for bilfritt sentrum og styrke satsingen på utlånsordning for elsykkel.
● Gi prioritet til gående, syklende og kollektiv gis ved omkjøring og alternative ruter knyttet til store
byggeprosjekter.
● Arbeide for en KAF-ordning (Karbonavgift til fordeling), som eksempelvis køprising eller at andel fra
p-avgift går til subsidiering av månedskort på buss.
● At bro med fortrinnsvis ett felt over Mosseelva til Verket reserveres for kollektiv, sykkel og gange!
● Arbeide med innfasing av nullutslippskjøretøy i kommunal virksomhet innen 2024.
● Kartlegge og beskrive artsmangfold ved inngrep i naturen, også i bynær natur, samt ta hensyn til
yngletid.
● Styrke kollektivtilbudet i nye Moss kommune, jf. miljøløftet.
● Vurdere bildelingsordning i nye Moss.
● Utrede en kommunal støtteordning for solenergiløsninger, og videreføre ordningen med støtte til
rentbrennende ovner.
● Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for
nytteinsekter.
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Plan, bygg og teknisk
Vi vil:
● Begynne arbeidet med og vedta Markagrensen og sikre varig vern av Mosseskogen, Nordre Jeløy
og lindeskogen på Kambo, samt kulturlandskapet i Rygge.
● Sikre biologisk mangfold i beplantning i offentlig regi, herunder bidra til gode forhold for
nytteinsekter.
● Bevare strandsonen, fjerne ulovlige stengsler og ikke tillate bygging i 100- metersbeltet.
● Sikre varig vern av matjord innenfor kommunens grenser.
● At omdisponert dyrka mark (uregulert) tilbakeføres til LNF-område i kommuneplan for Nye Moss.
● Være restriktiv i forbindelse med dispensasjoner for arealbruk i natur, verneområder og LNF i
perioden.
● Sette innbygger foran utbygger og ta i bruk virkemidler for å sikre politisk styring av utbyggingstakt
ut fra kommunale tilbud/behov.
● Innføre best mulig Breeam-sertifisering på alle nybygg og stille krav til minimum energimessig nullhusstandard ved etablering av nye næringsbygg.
● Utrede bruk av opprinnelsesgarantier for klimanøytral elektrisk kraft i kommunal virksomhet, slik at
kommunens energiprofil er så Co2-nøytral som mulig.
● Aktivt bruke reguleringsbestemmelser for å styre by- og samfunnsutviklingen i nye Moss.
● At alle byggesaker skal oppfylle krav til nødvendig klimatilpasning, og ivareta naturverdier knyttet
til vannveier og grøntstruktur.
Formannskapet som næringsutvalg
Vi vil:
● Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens
bio-økonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.
● Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.
● Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon til Moss.
● Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.
● Ha jevnlige møter med MNU (Mosseregionens næringsutvikling) og lokale næringslivsaktører i
Mosseregionen.
● At kommunen skal vurdere muligheten for å tilby støtteordninger for utvikling av grønne
arbeidsplasser.
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Oppvekst og utdanning.
Vi vil:
● Legge nærskoleprinsippet til grunn for grunnskolen i Nye Moss. Skolebytte etter søknad skal være
unntaket, ikke regelen.
● Styrke samarbeidet mellom skolen og kulturskolen, for å fremme kreative, praktiske og estetiske
fag i skolen.
● Utarbeide en ny kommunal rammeplan for SFO, med vekt på utvikling av det pedagogiske
innholdet.
● Legge til rette for samarbeid med kulturskolen, idretten og frivilligheten om kultur- og
fritidsaktiviteter som en del av SFO-tilbudet.
● Prioritere systematisk arbeid mot mobbing og utenforskap i skolene.
● Ha varierte aktivitets- og lekeplasser i nærmiljøet ved skolene.
● Opprettholde åpne barnehager og sikre god tilgjengelighet.
● Fortsette og utvide forsøket med leksefri skole og fortsette satsingen på gratis skolemat.
● Ha minimum 2 lærlinger og lærekandidater pr 1000 innbyggere.
Helse og mestring
Vi vil:
● At helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner.
● Arbeide for fulle stillinger og gjennomføre et tillitsløft innen helse/omsorg ved utvidet
trepartssamarbeid, mer heltid og mindre rapportering som ikke er lovpålagt.
● Etablere brukerråd som samarbeidsutvalg (SU) i kommunale institusjoner, slik at brukere,
pårørende og ansatte sikres dialog og involvering.
● Fortsette arbeidet for en meningsfull hverdag for eldre gjennom tiltak som f.eks
sertifiseringsordning for «livsgledehjem», «Spisevenn», «Generasjon M», «Inn på tunet»-gårder og
seniorfestivalen.
● Ferdigstille 48 demensboliger innen 2022 og fortsette planleggingen av fremtidens
bo- og servicesenter og sykehjem, både med hensyn til kvalitet i tjenestene og behov i tråd med
vedtatt omsorgsplan.
● Fortsette satsingen på matglede og riktig ernæring på våre institusjoner.
● Styrke barnevernet og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse.
● Tilrettelegge for folkehelsefremmende tiltak som bruk av naturen for mosjon og rekreasjon, kurs
og fellesaktiviteter, og fortsatt utlån av gratis sports- og aktivitetsutstyr.

Kultur, aktivitet og inkludering
Vi vil:
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● Utvikle tiltak som retter seg mot å utjevne sosiale forskjeller i Nye Moss, med særlig fokus på å
bekjempe barnefattigdom. Blant annet ved at barnetrygden holdes utenfor ved utmåling av
sosialstønad.
● Videreføre og videreutvikle opplevelseskortet og kontingentkassa, som sikrer at alle barn får
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Arbeide for å bli en forsøkskommune for fritidskortet.
● Bosette flyktninger minimum i tråd med IMDi sine anmodninger. Nye Moss skal fortsatt være en
foregangskommune på integrering.
● Videreføre og styrke dagens fritidstilbud til ungdom og involvere ungdommen i utviklingen av nye
tilbud.
● Støtte Moss idrettsråd og Moss musikkråd som overbyggende organer.
● Sikre rimelige og gode trenings- og øvingslokaler for korps, lag og foreninger i nye Moss kommune.
● Sikre god tilgjengelighet og åpningstid for brukere av Nav Moss.
● Fortsette å støtte frivillig arbeid og aktiviteter.
● Rullere, oppdatere og forsterke Moss kommunes boligsosial plan i løpet av perioden
Økonomi, administrasjon og organisasjon
Vi vil:
● Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av Oslomodellen med fokus
på egen modell for nye Moss kommune.
● Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle kompetanse og erfaring.
● Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.
● Videreutvikle trepartssamarbeidet mellom de ansatte, administrasjonen og den politiske ledelsen,
samt legge til rette flere møteplasser for dialog og samtale.
● Utvikle nytt innbyggertorg som kommunens ansikt ut mot innbyggerne i Nye Moss.
● Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om sommerjobb i kommunens
virksomheter.
● At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne gjennom god
rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.
● Utvikle gode metoder for bedre innbyggerinvolvering. For eksempel Lokalsamfunnsmodellen.
● Gjennomføre rådgivende folkeavstemning dersom det blir aktuelt å endre kommunegrensene i
perioden.
● Arbeide for å styrke kommunens økonomi og og videreføre en moderat eiendomsskatt med en
sosial profil.
● Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige alternativer, og et organisert
arbeidsliv med tariffavtaler. At offentlige tjenester skal utføres i kommunal regi, og motvirke
konkurranseutsetting og EØS’ markedsaktør-prinsipp.
● Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler med tariffavtale
eller tilsvarende.
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Innkomne forslag til årsmøtet
Forslag 1.
Styret i Moss Arbeiderparti

Alle skal med i Moss!
Ifølge Moss kommunes visjon skal vi ha en varmere kommune. I dette ligger det at vi skal bry oss om
hverandre. Moss Arbeiderparti mener at dette betyr at kommunen skal være en god tjeneste- og
omsorgsyter for innbyggere i alle livets stadier og at dette må være blant vårt fremste fokus
fremover. Vi skal bygge en kommune der alle har like muligheter til å utvikle seg og trives uavhengig
av hvilken familie du er født inn i, hvor i kommunen du bor og hvilken skole du går på.
Ingen mossinger skal behøve å stå utenfor samfunnet. Moss Arbeiderparti vil jobbe for å sikre gode
kommunale tjenester, gode vilkår for frivillige, og styrke samarbeidet mellom de som jobber for
inkludering, god psykisk helse og et varmere Moss. Vår politikk skal gjøre det lettere for familier med
vanskelig økonomi å gi barna aktiviteter, et godt sted å bo og god faglig oppfølging. Vi skal jobbe for
en god sosial profil i Moss kommune, med gode ordninger som ivaretar alle. Et godt tiltak som
allerede er innført er å holde barnetrygden unna grunnlaget for å beregne sosialhjelp.
Moss Arbeiderparti erkjenner at det er mange i Moss som har boforhold som ikke er tilfredsstillende,
enten på grunn av trangboddhet eller at boligen er i dårlig stand. Vi vil jobbe for å sikre kommunens
innbyggere mange nok, gode nok og billige nok boliger. Moss må ha tilstrekkelig med kommunale
boliger i egnede bomiljøer, både for særlig vanskeligstilte, familier og mennesker med behov for
tilrettelegging. Vi ønsker også å sikre at vi har flere midlertidige boliger tilgjengelig ved behov. Alle
har rett på et egnet sted å bo.
Moss Arbeiderparti skal jobbe for å bekjempe diskriminering og marginalisering. Kamp mot mobbing,
barnefattigdom og utenforskap er blant våre aller viktigste saker og dette skal være førende for
politikken vår.
Styrets innstilling: Uttalelsen vedtas og sendes media og kommunestyregruppa for oppfølging.

Forslag 2.
Styret i Moss Arbeiderparti

RV19: Prosjektet må løse gjennomgangstrafikk og verne kulturlandskapet
Det er kritisk å få fortgang i å løse alle transportutfordringer på riksveg 19 gjennom Moss. Likevel er
det slik at de foreslåtte alternativene i hovedsak kun vil løse utfordringer med fergetrafikken som
utgjør 30 prosent av trafikken på denne strekningen. Da må det også etableres løsninger for
resterende gjennomgangstrafikk. Det er helle ikke akseptabelt med en løsning som vil rasere
kulturlandskapet i kommunen.
Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i
Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai.
Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom
ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar
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reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt
bymiljø. Det er også et mål å legge til rette for alternative transportformer enn privatbil, samt å at
nivåene for støy og lokal forurensning skal holdes innenfor nasjonale mål. En løsning som kun retter
seg inn mot fergetrafikken kan medføre at trafikkutfordringene i Moss vedvarer, da 70 prosent av
trafikken ikke kommer fra ferga. Det vil være mulig å nå målene for den øvrige trafikken gjennom
trafikkbegrensende tiltak som planlegging/regulering, gang/sykkel og kollektiv. Slike løsninger krever
imidlertid også finansiering og det er per i dag mangel på tilgjengelige midler for å kunne ta i bruk
slike løsninger. Dette må løses, gjerne gjennom belønningsmidler eller andre tiltak.
Moss Arbeiderparti vil ikke gå for et alternativ i dagen, over kulturlandskapet og verneområder i
Rygge, slik som SVV har beskrevet som sitt alternativ 1 i sin utredning av riksvei 19. En løsning for
RV19 må så langt som mulig gå i tunnel og sikre kulturlandskap og matjord. Moss Arbeiderparti
kommer til å følge opp på alt planarbeid og jobbe for å aktivt forhindre at et slikt alternativ blir en
realitet.
Styrets innstilling: Uttalelsen vedtas og sendes media og kommunestyregruppa for oppfølging.

Forslag 3.
Styret i Moss Arbeiderparti

Flere verdier må skapes i nye Moss
En sammenslått Moss kommune har økte muligheter for verdiskapning basert på den meste
matjorda i hele landet og ei dyktig jordbruksnæring. Disse mulighetene bør realiseres ved å utvikle
lokal markeder og produkter for et større marked.
Verdiskapingen i Moss i årene framover må være bærekraftig i både miljømessig, sosial og
økonomisk sammenheng. Det betyr at vi har et næringsliv som bidrar til det grønne skiftet, at det gir
arbeidsplasser til alle og at det har en inntjening som gjør at det kan bidrar til verdiskapingen lokalt
og nasjonalt.
Fra 01.01.2020 er Moss og Rygge slått sammen til nye Moss kommune. For å kunne utnytte de
muligheten som en slik sammenslåing gir er det det viktig å realisere nye muligheter for
verdiskapning. Rygge har en stor og viktig landbruksnæring og gårdene i Rygge ligger på den beste
matjorda i landet. korn og grønnsaker er blant annet viktige produkter. Samlet sett har hele den nye
kommunen et stort befolkningsgrunnlag, en viktig hotell- og restaurantnæring og et gryende reiseliv.
Disse forholden må i større grad sees i sterkere sammenheng og mulighetene for å utvikle kortreist
matproduksjon basert på lokale spesialiteter bør i sterkere grad utnyttes.
Det betyr at vi må ta vare på matjord, utvikle lengre verdikjeder for matproduksjon gjennom blant
annet å bidra til produktutvikling. Vi må også legge forholdene til rette for å realisere de muligheten
som den nye kommunen har blant annet gjennom å forsterke nettverk mellom produsent og
forbruker.
Kommunen bør bruke sin innkjøpsmakt til å legge til rette for lokale produkter og aktivt engasjere
seg i nettverk for næringsutvikling basert på jord og skog. Mosseregionens næringsutvikling bør
brukes som et aktivt verktøy for å realisere disse nye mulighetene, ikke minst gjennom å knytte tett
kontakt mot NMBU på Ås. Nye Moss kommune handle raskt for å sikre seg muligheten til å være et
levende laboratorium for å kommersialisere og realisere produkter og ideer som utvikles ved
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Universitetet på Ås. Samarbeidet med Moss og miljøet ved NMBU på Ås bør styrkes og settes i
system.
Styrets innstilling: uttalelsen vedtas og oversendes kommunestyregruppa og media.

Forslag fra Knut André Johansen
Forslag 4.

Økt trygghet for myke trafikanter i lyskryss
Gjennom mange år har vi lært at vi skal rekke ut hånden ved fotgjengerfelt og gå over veien ved
«grønn mann» i lyskryss.
I den senere tid har det vært stilt spørsmål om dette er godt nok. Moss kommune har to lyskryss. Et
av dem er krysset mellom RV 19 og Kongens gate (Flemminghjørnet). Det andre er krysset mellom
Gimleveien og Helgerød gaten (Gimlekrysset). I begge kryssene er minst en av de kryssende veiene
fylkesvei/riksvei.
Et eksempel er at når fotgjengeren står på høyre side av Kongens gate eller Gimleveien og skal rett
over henholdsvis RV19 og Helgerød gaten, får fotgjengeren «grønn mann» samtidig som bilen til
venstre for fotgjengeren får grønt lys. Hvis bilen skal til høyre, vil den minste uoppmerksomhet føre
til en ulykke. Situasjonen er spesielt krevende når barn er involvert.
Storbritannia har tidsforsinkning for grønt lys for biler, slik at forgjengere får tid til å komme over
veien før bilen får grønt lys. I et intervju med Aftenposten i januar svarer Statens Veivesen at
løsningen i Storbritannia ikke er innført i Norge fordi færre biler kommer gjennom krysset.
Forslag: Moss Arbeiderparti ønsker økt trygghet for myke trafikanter. Moss Arbeiderparti ber Statens
Veivesen innføre tidsforsinkning for biler i lyskryss slik at tryggheten for fotgjengere som skal krysse
rett over kryssende vei, øker.
Styrets innstilling: Årsmøtet sender forslaget til kommunestyregruppa for videre arbeid.

Forslag 5.

Flere varme hender
Aftenposten har gransket 128.000 avviksmeldinger i sykehjem i 2018 og nærmere 13.000 av dem
dreide seg om vold utøvd av syke og demente beboere. 260 avvik var vold ansatte sto bak.
En fersk studie utført av forskere ved NTNU bekrefter at vold og psykiske overgrep av pleiere mot
eldre ikke er uvanlig. I studien, der nesten 3.700 pleieansatte fra mer enn 100 sykehjem har svart,
kommer det frem at nesten halvparten av pleieansatte innrømmer å ha begått minst ett tilfelle av
forsømmelse siste året.
Denne situasjonen er uakseptabel. Aftenpostens artikkel sier intet om situasjonen i Moss kommune,
men at mange uønskede hendelser skjer på grunn av mangel på tid, ressurser, kompetanse og dårlige
holdninger. Vold er uakseptabelt, uansett om den utøves av syke og demente beboere eller av
pleieansatte.
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Flere ansatte med riktig kompetanse er et middel for å avhjelpe situasjonen. Dette forutsetter økte
budsjetter.
Forslag: For å hindre vold i omsorgstjenesten ønsker Moss Arbeiderparti at basisbemanningen økes i
kommunale sykehjem. Økt bemanning skal skje ved at antall ansatte i grunnbemanningen med riktig
kompetanse øker.
Styrets innstilling: Årsmøtet sender forslaget til kommunestyregruppa for videre arbeid.

Forslag 6.

Flere busser og hyppigere avganger
Tre måneder med gratis buss var et godt prosjekt. Evalueringen viser at antall som brukte bussen
økte, og langtidseffekten er at flere bruker bussen sammenlignet med før prosjektet.
Tilbudet internt i Moss kommune er likevel ikke godt nok. Tilbudet preges av timesruter og opphører
tidlig kveld. Hovedregelen er at det ikke går busser i helgene. Krapfoss og Sydskogen har ikke buss og
Ørehavna har ikke rutebuss. Det samme gjelder deler av Rygge. Mange innbyggere i Moss opplever
et forverret tilbud og spør seg om Østfold kollektiv transport gjør nok for å etablere et skikkelig
busstilbud og om fylkeskommunen prioriterer kollektivtransport høyt nok. Prosjektet med gratis buss
viser at pris og tilgjengelighet er en forutsetning for å erstatte privatbilismen med kollektiv transport.
Det finnes grupper som på grunn av alder eller økonomi ikke har tilgang til bil. For disse er et godt
busstilbud en forutsetning i hverdagen. Skal vi lykkes må å få ned privatbilismen er vi også avhengig
av at buss er et godt alternativ for alle, uansett alder, behov og hvor i kommunen de bor.
Moss Arbeiderparti ber fylkeskommunen legge frem en plan med halvtimes ruter frem til klokken
21.00 virkedager og timesavganger i helgenen frem til klokken 22.00. Tilbudet bør utvides for de
deler av kommunen som ikke har et tilstrekkelig tilbud i dag.
Styrets innstilling. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppa for oppfølging.

Forslag fra Kjell Bleivik
Forslag 7.

Strategi på digitalisering
Det bør utarbeides en strategi på:
1. Digitalt marked nasjonalt og globalt.
2. Digital transformasjon.
3. Hvordan skal dette reguleres og beskattes.
Mer om dette her:
https://www.ntnu.edu/digital-transformation
https://www.forbes.com/sites/googlecloud/2020/01/22/digital-transformation-isnt-a-project-its-away-of-operating/#4f77e08a7b6c
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Styrets innstilling: Forslaget oversendes programarbeidet.

Forslag fra Erik Hvasshovd
Forslag 8.

En mer rettferdig boligpolitikk
Dagens boligmarked gagner de rikeste noe som strider mot vår tankegang. For å få til ett
boligmarked hvor og de svakeste kan komme inn foreslås:

Statsbygg, evt, andre slike offentlige instanser, starter å bygge boliger, som selges til selvkost. Da får
de svakeste av oss evne i å få rimelig bolig. Om de som kjøper slik bolig til selvkost, vil selge den, skal
det skje slik at de som selger slik bolig, ikke skal tjene penger på slik boligsalg. Grunn til slik regel er at
folk fra andre svake grupper da kan kjøpe bolig rimelig.
Hensikten med dette forslag er å få vekk mest mulig av urettferdighetene på boligmarkedet.
Styrets innstilling: Forslaget oversendes programarbeidet.

Forslag 9.

Bekjempelse av vold mot kvinner
Straffene for vold mot kvinner må økes mye. Ett ledd i å få vekk vold mot kvinner er å gå løs på
årsaka til det. Steroidmisbruk er en årsak, noe som kom frem på kurs Moss AEF, Varmestua hadde på
Torderød Gård, Jeløy, 24.oktober 2014. Religiøse holdninger er en annen årsak jfr, utsagn om at
kvinnen må være mannen underdanig. Dokumentasjon på det er en avhandling religionsforskeren
Eva Lundgren ga på 1980 tallet med boka, i herrens vold. Hovedårsak til vold mot kvinner er
rusmisbruk.
Offentlige instanser må iverksette mer tiltak mot slike årsaker eks. uthenging av slike voldsutøvere,
øke den økonomiske erstatning for de skader de påfører sine ofre, øke undervisningen i skolen om
dette emnet pluss sikkert enda mer tiltak. For de av oss som så tv-programmet om den svenske
artisten Josefine Nilsson (1969-2016) bør preges av den ettergivende straff svensk rettssystem ga han
som banket henne, kun noen ukers betinga fengsel, altfor lite. Denne voldsutøveren heter Gøran
Ramberg, er evt. var skuespiller, født 1948. Slike som han må svartelistes mest mulig.
Vold fra kvinner mot menn er også alvorlig. Tiltak for å få vekk vold mot kvinner må og iverksettes for
å få vekk vold mot menn. Imidlertid begås mye mer vold mot kvinner fra menn enn omvendt.
Styrets innstilling: Forslaget oversendes programarbeidet.
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Forslag 10.

Skolering
Moss Ap setter ned et studieutvalg med åpen og bred deltakelse. Jo flere som deltar, jo mer kan vi
skolere oss i aktuelle temaer foran valget 2021. Mer skolerte vi er, jo bedre kan vi overbevise
velgerne på stands, i debatter, selskapsliv osv for å få tilslutning til vår politikk. Nye styret bør da
forhøre seg blant oss medlemmer om interessen i å bli med i dette utvalg. Selv om vi rødgrønne gjør
det bra i meningsmålinger så må det ikke bli noe sovepute slik partiet sentralt gjorde i stortingsvalget
2017.
Erna Solberg må ikke undervurderes. Det gjorde vi i valget 2017 med de følger det ga i fortsatt
borgerlig regjering. Regjeringer ledet av Høyre slipper ofte økonomien løs med kunstig
pengeinnsprøyting for å vinne velgere, for å så stramme inn igjen etter valgene slik regjeringen
Willoch gjorde ved valget 1985. Reagans politikk i 1980åra i USA er ett annet slikt eks. Selv om det er
lenge siden så kan dette mønsteret være der.
Styrets innstilling: Sendes styret for oppfølging

Forslag 11.

Helsepolitikk
Før jul ble det kjent i NRK Østfoldsending, som journalist Sara Vilde Solås hadde, at ei dame måtte
betale ca.3millioner kr. for sin kreftbehandling. Moss Ap må jobbe for å hindre slikt da vi betaler skatt
og ikke i tillegg må betale for våre evt. sykdommer. Bra at det er innsamla penger til henne, men vi
skal ikke leve i ett almissesamfunn som for noen generasjoner siden.
Det Norske Arbeiderparti ble som kjent stifta 21.august 1887. Et viktig mål for grunnleggerne av vårt
parti var å få vekk almissesamfunnet og heller la det offentlige ta vare på vår helse. Vi må arbeide for
offentlig finansiering av helse- og velferdstilbud. ens sykdomsbehandling.
Styrets innstilling: Forslaget oversendes programarbeidet

Forslag 12.

Østfold Aps internasjonale utvalg
Utvalget bær øke sin aktivitet for eksempel gjennom å avholde åpne møter og drive mer
skoleringsvirksomhet i internasjonale saker. Internasjonale forhold er viktig og har ikke minst en stor
innvirkning på økonomien i vårt distrikt da vi har mye handel med utlandet. Skolering av oss i slike
temaer gjør at vi blir enda mer forberedte til valget 2021.
Styrets innstilling: En henvendelse om behovet for økt aktivitet oversendes internasjonalt utvalg i
Østfold Arbeiderparti.
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Valgkomiteens innstilling
Leder

Siv H Jacobsen

1 år

Nestleder

Christian Larsen

1 år

Sekretær

Jardar Haddeland

2 år

Kasserer

Tor Erik Bjurstrøm

1 år

Kvinnekontakt

Mette Gro Karlsen

2 år

Medlemsansvarlig

Stein Borvik

1 år

Styremedlem

Nicolai Weinstock

2 år

Styremedlem

Synne Skartlien

2 år

Styremedlem

Lillian Waldenstrøm Riis 1 år

Revisor

Oddvar Aasen

1 år

Revisor

Morten Grønli

1 år

Vararevisor

Hans Jørn Rønningen

1 år

Vararevisor

Michael Baker

1 år

Østfold Arbeiderparti Representantskap 5 stk og Østfold Arbeiderparti årskonferanse 13 stk
Hanne Tollerud og Shakeel Rehman møter fra styret i ØAP og kan ikke møte fra MAP

De 5 først på lista møter både i representantskapet og på årskonferansen.
1

Siv H Jacobsen

2

Christian Larsen

3

Mette Gro Karlsen

4

Hans Jørn Rønningen

5

Irene Hetmann Landgren

6

Tomas C Archer

7

Sofie Thelin

8

Jardar Haddeland

9

Synne Skartlien
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10

Erik Krogsvold

11

Hanne Luthen

12

Tor Erik Bjurstrøm

13

Kaja Krogsvold

14

Stein Borvik

15

Gunnel Edfeldt

16

Nicolai Weinstock

17

Grethe Lisbeth Karlsen

18

Fred Jørgen Evensen

19

Ingebjørg Hansen

20

Christian Engheim

21

Tone Eriksen

22

Istvan Lukasci

23

Mari Elden Jensen

24

Arnold Olsen

25

Lillian Waldenstrøm Riis

Alle innstillinger er enstemmige
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Ta hverandre i handa og hold!
Vi har gått under faner og flagg
på en lang vei fra natt imot dag.
Hån og spott har vi tålt,
men når styrke blir målt
var vi sterkest – vi kjempet i lag.
Det har hendt våre rekker ble brutt
av soldater med kuler og krutt.
Men vår mannsterke hær
med de brukne gevær
sto som fjell, og de seiret til slutt.
Mang en bauta vil stå uten navn
– reist av tårer, av sult og av savn –
over kvinner med mot
som var stamme og rot
for et mailøv som vi fikk i favn.
Det finns de som har snudd seg og gått;
som tror frihet er no’ man har fått.
De vil smi for seg selv,
tror på evner og hell. Slike folk har vår framtid forrådt.
Nei, nå gjelder det mere enn før!
For hvis samholdet rakner og dør,
venter fiender nok
som vil splitte vår flokk.
Og vår flamme blir aske og glør.
Du skal synge, men aldri i moll!
Du skal kjempe, men aldri med vold!
Tusener støtter vår sak,
så vær stolt og stå rak!
Ta hverandre i handa og hold!
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