Innspill til politisk organisering fra Rygge Sp
Rygge Sp følger Intensjonsavtalen mht formannskapsmodell med hovedutvalg. Når det gjelder
hovedutvalg, ønsker vi fem faste hovedutvalg, ikke fire, i tillegg til formannskap. Vi er blitt enige om
følgende innspill til hovedutvalg:

Skole og
oppvekst

Kultur og
inkludering

Helse og
mestring

Klima,
landbruk og
miljø (KLM)

Teknikk og
samferdsel

Skole og oppvekst
Viktig at begge ordene Skole og oppvekst fremkommer som overordnet navn på utvalget. I dette
utvalget ønsker vi barnehage, grunnskole, kulturskole, helsestasjon, PPT og barnevern.
Begrunnelse: All opplæring bør legges til ett utvalg, som er sektorovergripende og i tett samarbeid
med de nevnte profesjonsområder.
Kultur og inkludering
Viktig at begge ordene Kultur og inkludering fremkommer som overordnet navn på utvalget, (som er
langt mer positivt ladet enn forebygging, som også er nevnt). I dette utvalget ønsker vi kultur,
bibliotek, Moss Voks (alt med flykningtjeneste), frivillighet, idrett, friluftsliv og folkehelsekoordinator.
Helse og mestring
I dette utvalget legges fagområder som er tradisjonelle tjenester under helse- og sosialområdet, samt
rus og psykisk helse, NAV, fysioterapi, ergoterapi og miljørettet helsevern.
Begrunnelse: Vi mener at disse områdene blir viktige med tanke på livsmestring.
Klima, landbruk og miljø (KLM)
Rygge Sp ønsker et nytt hovedutvalg for klima, landbruk og miljø (forkortet til KLM).
Begrunnelse: Stortingets klimaforlik skal legges til grunn for alt planarbeid. Mange klimamål skal
synliggjøres gjennom et budsjett med målbare klimamål. Det skal utarbeides verktøy,
rapportsystemer med mer, derfor bør klima komme inn i et eget hovedutvalg sammen med landbruk
og miljø. Landbruk er en stor næring i Rygge og Moss (Jeløy) som trenger bevisste politikere med
tanke på vekst/utvikling, nyskapning, jordvern og miljøbevissthet. Landbruksnæringen gir synergier i
form av tilleggsnæringer (foredling) og må serves på en fremtidsrettet og kunnskapsbasert måte.
Teknikk og samferdsel
I dette utvalget legges tekniske tjenester inkl. byggesaker. Man bør gjennomgå
delegasjonsreglementet for bygningssaker med tanke på at flere saker i Plan- og bygningsloven kan
behandles på delegasjon. «Vanskelige» saker og dispensasjoner bør fortsatt gå til politikerne.
Samferdsel må inn i dette utvalget.
Begrunnelse: Moss vil få store utfordringer/belastninger/muligheter mht vei, bane og havn de
kommende årene.
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