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Senterpartiet vil arbeide for å styrke lokaldemokratiet i nye Moss ved å bygge samfunnet 

nedenfra, og sørge for at kommunens innbyggere får likeverdige tjenestetilbud uavhengig av 

bosted.  

Senterpartiet vil arbeide for et større engasjement i folket gjennom folkemøter, 

medlemsmøter og andre politiske aktiviteter for å skape et godt fellesskap og gode 

lokalmiljø. Folkeavstemming er et demokratisk virkemiddel som bør tas i bruk dersom 

demokratiets rammer endres. 

Senterpartiet vil bevare grønne verdier som vårt rike kulturlandskap og verdiskapende 

landbruk. Vi vil videreutvikle nye Moss til en grønnere og mer miljøvennlig kommune i tråd 

med FNs bærekraftsmål. Senterpartiets mål er å overlate lokalsamfunnet i bedre stand til 

neste generasjon.  

 

Helse og mestring 

Senterpartiet vil arbeide for at innbyggerne i Nye Moss skal føle trygghet og god livskvalitet ved at 
tjenestetilbudet for ulike brukergrupper opprettholdes og videreutvikles i kommunal regi. 

• Vi vil at pasient/bruker skal hjelpes til mest mulig egenmestring 

• Vi ønsker at Nye Moss skal være en «hjemmeboende kommune» der eldre som ønsker det, 
kan bo hjemme lengst mulig med nødvendig støtte fra kommunen 

• Vi vil legge til rette for at kommunens helsepersonell blir rustet til å ivareta intensjonen med 
Samhandlingsreformen 

• Vi vil arbeide for et godt og allsidig omsorgstilbud i Nye Moss 

• Vi er åpne for å ta i bruk ny velferdsteknologi blant brukere av helse- og omsorgstjenester 

• Vi ønsker at hjemmebaserte tjenester skal drives tillitsbasert og uten «stoppeklokke»  

• Vi ønsker at aktuelle brukergrupper skal få tilgang på god og næringsrik mat fra lokale 
kjøkken og produsenter 

• Vi vil jobbe for at pasienter innen rusomsorg og psykiatri skal oppleve mestring og utvikling 

• Vi vil støtte Fontenehuset, Home Start og Varmestua 

 

Oppvekst og utdanning 

Senterpartiet ønsker at alle barn og unge i Nye Moss skal få en sunn, trygg og meningsfull oppvekst, 

hvor den offentlige skolen er hovedregelen.  Vi ønsker at våre unge skal bli godt rustet for det 

teknologiske og fremtidige arbeidslivet, hvor gode holdninger, raushet og toleranse er viktige verdier.   

• Senterpartiet vil verne om dagens skolestruktur i Nye Moss, der skolekretsene er naturlige 
samlingspunkt, skaper nærhet, trivsel og grunnlag for å bygge gode lokalsamfunn 



• Vi vil at ledelse, lærere og elever gis størst mulig frihet til å tilpasse trygg og god opplæring.  
Det er viktig å inkludere og lytte til barn/unge når beslutninger skal tas 

• Vi er åpne for bruk av mer teknologi i undervisningen på alle trinn i skolen 

• Vi er positive til nye læreplaner med tverrfaglige temaer om «Folkehelse og livsmestring», 
«Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling», samtidig som praktiske og 
estetiske fag styrkes. 

• Vi vil satse på etter- og videreutdanning av ansatte i skole og barnehage 

• Vi ønsker at det legges til rette for at mer av leksene kan gjøres på skolen hvis skoledagen blir 
lengre  

• Senterpartiet ønsker økt fysisk aktivitet i skolehverdagen og økt satsing på faget «Mat og 
helse»  

• Vi støtter lokalt skolesamarbeid med organisasjonen «Ungt entreprenørskap», eksempelvis 
skolekantine der elevene kan delta i drift som læring i entreprenørskap  

 

Teknisk, samferdsel, miljø og landbruk  

Senterpartiet vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av kulturlandskapet og verdifull dyrket 

mark. Vi vil vektlegge miljø og trivsel ved planlegging og utvikling av kommunen, samt demme 

opp mot økt utbyggingspress i Nye Moss. Vi ønsker ikke bolig- og næringsutbygging på dyrket 

mark og produktiv skog. 

• Vi ønsker å gjeninnføre boligbyggeprogram som politisk verktøy for å styre takten i 

boligbyggingen i kommunen 

• Vi vil jobbe for en bærekraftig byutvikling med fokus på et levende bysentrum, og ta i bruk 

tomme lokaler 

• Vi vil arbeide for helhetlig planlegging og utbygging av viktige samferdselstiltak i kommunen, 

samt økt satsing på sammenhengende gang- og sykkelstier med reduserte arealkrav  

• Vi vil gå inn for alternativ med minst mulig båndlegging av dyrket mark ved utbygging av 

driftsbanegård for toghensetting og andre samferdselstiltak 

• Vi støtter planer om ny politihøyskole på Verket  

• Vi støtter gjenåpning av sivil luftfart på Rygge fremfor utbygging av en 3. rullebane på 

Gardermoen 

• Vi støtter oppgradering av Moss Havn som bidrag til næringsutvikling i Mosseregionen 

 

Kultur, aktivitet og integrering 

Senterpartiet vil stimulere til videreutvikling av et aktivt kulturliv, idrettsaktiviteter, ideelt arbeid 

og menighetsliv i Nye Moss. 

• Vi støtter den kommunale kulturskolen 

• Vi støtter mottak av flyktninger og vil sette av midler til integreringstiltak og flerkulturelle 

aktiviteter 

• Vi støtter videreutvikling av biblioteket som miljøskaper og kulturutvikler i Nye Moss. 

Kombinasjonsbiblioteket i Rygge ungdomsskole må beholdes som viktig møteplass og 

opplæringsarena. 



• Vi vil støtte frivillig arbeid og dugnadsånd blant innbyggerne, for eksempel ved utlån av gratis 

lokaler, og koordinere frivilligheten i kommunal regi 

• Vedlikehold av idrettsanlegg bør være kommunens ansvar på linje med idrettshaller, mens 

drift kan delegeres til lokale idrettslag og koordineres av Idrettsrådet 

• Vi vil gi årlig støtte til Christian Fredrik dagene og Bygdedagen i Rygge 

• Vi støtter folkekirken og menighetslivet som viktig kulturbærer og aktivitetsskaper i 

lokalmiljøene i Nye Moss 

• Middelalderkirken i Rygge er unik som historisk kulturarv og må tas vare på i tett samarbeid 

med sentrale verneinstitusjoner   

 

 

 

 


