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Við viljum valfrelsi í samgöngum og munum þrýsta á lausnir
sem létta á umferðarþunga frá Mosfellsbæ og austurhluta
Reykjavíkur.
Við styðjum Sundabraut og teljum lagningu hennar vera
mikilvæga til að létta á þeim umferðarþunga og
þungaflutningum sem fara í gegnum Mosfellsbæ.
Við styðjum uppbyggingu á Borgarlínu. Auka þarf tíðni
stofnleiða strætó á háannatímum og tryggja að þær
almenningssamgöngur sem hingað ganga virki fyrir íbúa
bæjarins. 
Við viljum að í skipulagi séu virkir samgöngumátar tryggðir,
þar með talið með uppbyggingu samgöngustíga. 

Velsæld allra íbúa byggir á því að skipulag bæjarins þjóni
þörfum þeirra. Skipulagið þarf að skapa rými fyrir margskonar
búsetuform, atvinnu, menntun og heilsueflingu. Það er því
grundvallaratriði að skipulagið byggi á almannahagsmunum en
ekki sérhagsmunum.

Í Mosfellsbæ eru fjölmörg tækifæri til frekari uppbyggingar og
við í Viðreisn viljum standa undir samfélagslegri ábyrgð og
bjóða upp á fjölbreytta húsnæðiskosti og auka lóðaframboð.
Sjálfbær uppbygging sem stuðlar að umhverfisvænum hverfum
á að vera leiðarstef í allri skipulagsvinnu.

Mikilvægt er að efla aðkomu íbúa að ákvarðanatöku í
skipulagsmálum með bættri og reglulegri upplýsingagjöf um
skipulag, stöðu verkefna og með því að skapa vettvang fyrir
virkt samtal. Með þessu móti má tryggja að meiri sátt ríki um þá
miklu uppbyggingu sem er framundan í Mosfellsbæ.

SKIPULAGSMÁL
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Við viljum gera betur í skipulagsmálum með því
að einfalda ferla, auka gagnsæi og tryggja að
ákvörðunartaka sé ávallt fagleg og málefnaleg.



Við viljum til framtíðar tengja saman Mosfellsbæ með því
að koma Vesturlandsvegi í stokk. 
Við viljum að unnið sé heildstætt miðbæjarskipulag þar
sem mannlíf, menning og græn svæði eru í forgrunni í
staðinn fyrir gráu svæðin sem nú einkenna svæðið. Samráð
skal haft við íbúa um framtíðarsýn fyrir svæðið.
Við viljum aukið og fjölbreytt framboð af íbúðarhúsnæði
sem þjónar þörfum samfélagsins.
Við viljum einfalda ferla í skipulagsmálum til að flýta
uppbyggingu íbúða og atvinnuhúsnæðis. Við hönnun og
skipulag skal unnið eftir hugmyndafræði algildrar hönnunar
og tryggja að ný hverfi og mannvirki séu aðgengileg öllum.
Við viljum huga að framtíðinni með því að hefja
skipulagsferli fyrir möguleg uppbyggingarsvæði. 
Við viljum huga sérstaklega að umferðaröryggi gangandi og
hjólandi íbúa, t.d. með gerð undirganga við Sunnukrika til
móts við Krikaskóla og við Álafossveg næst
Vesturlandsvegi.
Við viljum tryggja umferðaröryggi um Þingvallaveg og
þrýsta á að framkvæmdum við varanlega lausn vegarins
verði lokið á kjörtímabilinu. 
Við viljum búa til hundaleikjagarð þar sem aðgengi allra
hundaeigenda er tryggt.
Við viljum skilgreina svæði í útjaðri byggðar fyrir
lausagöngu hunda eins og er gert í
nágrannasveitarfélögum.
Við viljum stuðla að því að atvinnulíf í Mosfellsbæ þróist til
framtíðar með þeim hætti að í bænum bjóðist fjölbreytt og
eftirsóknarverð störf og þjónusta við allra hæfi.
Við viljum að það verði hugað betur að framtíðarskipulagi
útivistasvæða innan Mosfellsbæjar. Það eru mikil verðmæti
fólgin í náttúrunni og það þarf að finna jafnvægi milli
verndar og hagnýtingar hennar.
Við viljum að skýr markmið séu sett í skipulagsmálum og
þau séu vöktuð með mælingum bæði fjárhagslegum og
velferðartengdum. Það gerir okkur kleift að ráðstafa
fjármunum bæjarbúa á tryggan og gagnsæjan hátt.

. 
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Við viljum efla kennara, skapa grundvöll fyrir
samkeppnishæfum kjörum, auka fjölbreytni í skólastarfi
með sveigjanlegri vinnutíma, auknu samstarfi og meira
flæði milli skóla og skólastiga. 
Við viljum búa kennurum og öðru starfsfólki gott
starfsumhverfi á öllum skólastigum. Leggja skal áherslu á
starfsþróun, markvissa faglega endurgjöf, tæknivætt
starfsumhverfi og samþætta stoðþjónustu. 
Við viljum sérstaklega veita kennurum tækifæri til að þróa
getu sína til að miðla þekkingu á stafrænni tækni. Í öllum
skólum skal vera aðgengi að starfsmanni sem sér um
stafræna tækni. 

Menntun er undirstaða jafnréttis, jafnra tækifæra og velferðar. Í
samfélagi þar sem fjórðungur bæjarbúa er á grunnskólaaldri
verða málefni dagvistunar, skóla og tómstunda sjálfkrafa í
brennidepli hjá stórum hluta bæjarbúa. Við viljum einfalda líf
foreldra í Mosfellsbæ með lausnarmiðuðum nýjungum og
skapa jarðveg fyrir sjálfstætt starfandi skóla. Verkefnið er
ögrandi og við viljum beisla tækifærin sem þessu fylgja og móta
metnaðarfullt fræðslu- og tómstundastarf sem tekur mið af
þörfum íbúa Mosfellsbæjar.

Við viljum leggja áherslu á að bjóða börnum og starfsfólki
bæjarins upp á nútímatækni og aðbúnað til að geta tekist á við
verkefni sín í takt við þann heim sem við búum í. 

SKÓLI OG DAGVISTUN
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Það er okkur hjartans mál að gera skólamálum hátt
undir höfði, tryggja dagvistun og stuðla að vellíðan
barna og starfsmanna. 



Við viljum leggja áherslu á þverfaglegt samstarf og
snemmtæka íhlutun innan skóla til þess að mæta þörfum
nemenda. Þessu viljum við ná fram með öflugu
teymissamstarfi fagfólks á sviðum velferðar, heilbrigðis og
skóla. 
Við viljum efla aðgengi að talmeinafræðingum,
sálfræðiþjónustu og námsráðgjöf á öllum skólastigum. 
Við viljum skýra stefnu í uppbyggingu skóla í samræmi við
íbúaþróun. Tryggja þarf viðunandi viðhald á skólahúsnæði
og breytingar í takt við þarfir á hverjum tíma. 
Við viljum tryggja dagvistun barna frá 12 mánaða aldri.
Foreldrar greiði það sama hvort sem barn er í leikskóla eða
hjá dagforeldri. 
Við styðjum fjölbreytt rekstrarform í menntakerfinu og
viljum skapa jarðveg fyrir sjálfstætt starfandi skóla í
Mosfellsbæ til þess að auka fjölbreytni í skólastarfi og bjóða
börnum og kennurum upp á fleiri valkosti. 
Við viljum tryggja að náms- og kennsluhættir séu
fjölbreyttir og að menntastefna allra skólastiga endurspegli
mikilvægi stafrænnar færni og þekkingu til að búa og starfa
í nútímasamfélagi. Aðgengi að stafrænni tækni er brýnt
jafnréttismál og grunnur þess að öll hafi jafnt aðgengi að
þjónustu.
Við viljum brúa bilið milli sumars og vetrar hjá yngstu
grunnskólabörnunum og bjóða upp á heildstætt skólaár, að
fyrirmynd Krikaskóla og Helgafellsskóla, í öllum skólum
ásamt akstri á þau sumarnámskeið sem í boði eru í bænum.
Starfsfólk frístundar er ráðið í heilsársstöðu sem eyðir óvissu
og eykur faglegt starf.
Við viljum standa vörð um hefð fyrir öflugu tónlistarlífi í
Mosfellsbæ og tryggja grósku, sköpun og þróttmikið starf í
Listaskólanum.
Styðja skal sérstaklega við börn með ólíka færni og börn
sem ekki hafa íslensku að móðurmáli.
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Við viljum styðja við og efla enn frekar starfsemi í Bólinu
félagsmiðstöð og Vinnuskólanum með fjölbreyttum
hugmyndum og verkefnum sem styðja áhuga, þroska og
félagslegar þarfir ungmenna. Við viljum virkja ungmennin
sjálf í hugmyndavinnu fyrir úrræðið.
Vinnuskólinn ætti að koma að verkefnum bæjarins með
víðtækari hætti, t.d. í leikskólum, sumarfrístund og
margskonar viðhaldsverkefnum í skólabyggingum bæjarins.
Við viljum tryggja að enginn skuli líða mismunun vegna
kyns, kynhneigðar, fötlunar, trúarbragða, búsetu, efnahags
eða annarrar stöðu.
Við teljum brýnt að klára innleiðingu Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna til að tryggja að raddir barna og
ungmenna heyrist. 

5



Við styðjum vistvænar samgöngur og eflingu
almenningssamgangna. 
Við stefnum að kolefnishlutleysi og viljum að rekstur
bæjarins sé sjálfbær.
Við viljum að hugað sé að umhverfismálum í allri
ákvarðanatöku í sveitarfélaginu, sérstaklega í
skipulagsmálum.
Við viljum gera betur í viðhaldi og hreinsun á
sameiginlegum opnum svæðum bæjarins með það að
markmiði að draga úr mengun, t.d. með því að þrífa betur
götur og stíga bæjarins. Skoða þarf leiðir til að draga úr
svifryksmengun. Þá daga sem mengun fer yfir hættumörk
viljum við að frítt sé í strætó.
Við viljum auðvelda flokkun sorps, efla grenndarstöðvar og
gera íbúum kleift að flokka lífrænan úrgang.

Við í Viðreisn viljum að Mosfellsbær sé leiðandi sveitarfélag í
umhverfismálum þar sem við styðjum við markmið
Parísarsáttmálans í loftslagsmálum og hugmyndafræði
hringrásarhagkerfisins. 

Umhverfismál er víðfeðmur málaflokkur sem snertir á öllum
hliðum í rekstri sveitarfélaga. Við þurfum þess vegna að líta til
umhverfismála í öllum ákvörðunum. Með því að taka stór og
ákveðin skref í umhverfisvernd má ná Heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna hratt og vel.

UMHVERFISMÁL
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Mosfellsbær býr að einstakri tengingu
byggðar og náttúru á höfuðborgarsvæðinu og
bæjarfélagið á að vera í fremstu röð þegar
kemur að umhverfismálum. 



Við viljum stuðla að bættri umhverfisvitund íbúa með
fræðslu. 
Við viljum sporna gegn því að mengandi iðnaður safnist
saman við bæjarmörkin, þar á meðal lyktarmengandi
iðnaður.
Við viljum að fráveitumálum sé forgangsraðað þar sem þau
eru eitt mikilvægasta umhverfis- og lýðheilsumál dagsins í
dag. 
Við viljum mæla loftgæði í bænum að staðaldri til þess að
hægt sé að taka ákvarðanir byggðar á raunverulegum
staðreyndum. 
Við viljum auka trjágóður til að auka bindingu kolefnis og
auka skjól.
Við viljum vinna að endurheimt vistkerfa þar sem hægt er.
Við viljum að skýr markmið séu sett í umhverfismálum og
þau séu vöktuð með mælingum bæði fjárhagslegum og
velferðartengdum. Það gerir okkur kleift að ráðstafa
fjármunum bæjarbúa á tryggan og gagnsæjan hátt.
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Við viljum gera betur fyrir aldraða með fjölbreyttu
félagsstarfi, fleiri plássum í dægradvöl og bættri
heimaþjónustu til aldraðra með því að nýta velferðatækni. 
Við munum kanna lífskjör og þjónustu við aldraða á a.m.k.
tveggja ára fresti og tryggja þannig að þörfum sé mætt og
þjónusta þróuð í takt við breytingar á þörfum aldraðra. 
Við viljum efla atvinnuþátttöku þeirra eldri borgara sem
þess óska. 
Við viljum að íbúar bæjarins geti auðveldlega fundið
upplýsingar um réttindi sín ásamt því að fá aðstoð í
samskiptum við stjórnsýsluna ef þörf er á hagsmunagæslu.
Við viljum að öll börn í Mosfellsbæ hafi jöfn tækifæri og að
börn efnaminni foreldra fái aukinn styrk til íþrótta og
tómstunda. 
Við viljum að Mosfellsbæ ljúki innleiðingu og vinni eftir
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
Við viljum tryggja snemmtæka íhlutun í málefnum barna.
Við viljum tryggja að öllum börnum séu tryggð úrræði við
hæfi og að sveitarfélagið skapi grundvöll fyrir því að allir
geti unnið saman í málefnum barna. 

Velferð allra íbúa er grunnur að góðu samfélagi. Við styðjum
sjálfstæði og sjálfsvirðingu einstaklinga og styðjum þá til virkni.
Gera þarf fólki kleift að búa á eigin heimili eins og hægt er.
Mosfellsbær taki þátt í lausn húsnæðisvanda þeirra sem aðstoð
þurfa. Við leggjum áherslu á forvarnir og barnvænt sveitarfélag.
Fræðslu- og velferðaryfirvöld eiga að starfa saman með þarfir
barna að leiðarljósi. 

VELFERÐARMÁL
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Við viljum góða velferðarþjónustu sem byggir
á jafnrétti, mannréttindum, virðingu, virkni og
aðstoð til sjálfshjálpar. Við viljum tryggja að
lífskjör og tækifæri íbúa Mosfellsbæjar séu í
fremstu röð. 



Við viljum fara eftir samningi Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fólks með fatlanir. Fólk með fatlanir skulu hafi sömu
réttindi og tækifæri til sjálfstæðs lífs og aðrir. Tryggja þarf
réttindi fólks með fatlanir á öllum sviðum samfélagsins og
sjá til þess að margþættum þörfum sé mætt. Vinna skal að
auknum atvinnutækifærum fyrir þá sem eru með skerta
starfsgetu.
Við viljum ráða aðgengisfulltrúa með það að markmiði að
gera úttekt á aðgengi, þ.e. þjónustu og starfsemi
sveitarfélagsins í víðum skilningi. 
Við viljum stórefla notendasamráð og gerð
þjónustukannana. Þannig viljum við nýta niðurstöðurnar til
að þróa og efla velferðarþjónustuna. 
Við viljum að sveitarfélagið virði frumkvæðisskyldu sína og
upplýsi íbúa um réttindi sín að fyrra bragði. 
Við viljum að skýr markmið séu sett í velferðarmálum og
þau séu vöktuð með mælingum bæði fjárhagslegum og
velferðartengdum. Það gerir okkur kleift að ráðstafa
fjármunum bæjarbúa á tryggan og gagnsæjan hátt.
Við viljum að útvistun á þjónustu til velferðarmála sé aukin,
til að tryggja að íbúar fái faglega og réttláta þjónustu við
hæfi.
Við viljum auka fjölbreytni í húsnæðiskosti
velferðarþjónustunnar. 
Við viljum uppræta rótgróna fordóma og huga sérstaklega
að stöðu þeirra sem höllustum fæti standa. Samfélagið á að
styðja jafnt við alla, óháð stöðu. 
Við teljum að mannréttindi séu órjúfanlegur hluti
frjálslyndis og þau ber að efla á öllum sviðum. Við tölum
fyrir fjölþjóðlegu og opnu samfélagi. Við teljum mismunun
ólíðandi. 
Við viljum tryggja að sveitarfélagið vinni með forvirkar
aðgerðir og forvarnir í öllum sínum ákvörðunum.
Við viljum að heilsuefling sé hluti af samfélaginu öllu til að
koma í veg fyrir veikindi, bæði andleg og líkamleg. Tryggja
þarf aðgengi að fræðslu og heilsueflandi úrræðum handa
öllum út æviskeiðið.
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Við ætlum að sjá til þess að aðalvöllur Mosfellsbæjar verði
bættur með því að byggja við hann stúku, setja á hann
gervigras og endurnýja hlaupabraut og aðstöðu fyrir frjálsar
íþróttir. 
Við viljum heildstætt skipulag fyrir íþróttasvæðin svo að
þau standist nútíma kröfur og séu framúrskarandi. 
Við viljum lengja opnunartíma sundlauganna.
Við viljum að í allri nýbyggingu og endurnýjun á
mannvirkjum sé aðgengi fyrir alla tryggt. Þar með talið
ókyngreind salernis- og búningaaðstaða. 
Við viljum að allir hafi jafnan kost á því að stunda íþróttir og
tómstundir óháð kyni, aldri eða stöðu.
Við viljum að komið sé til móts við efnaminni foreldra og
tryggt að börn upplifi ekki mismunun vegna fátæktar eða
félagslegra aðstæðna.
Við viljum tryggja að sveitarfélagið og íþróttafélögin setji
sér viðbragðsáætlanir í kynferðisbrotamálum og
eineltismálum. Einnig skulu þau fylgja jafnréttis- og
jafnlaunastefnu. Fjárhagsstuðningur bæjarfélagsins er
skilyrtur því að slíkar áætlanir séu til staðar og
endurskoðaðar árlega.

Mosfellsbær skal vera samfélagi fyrir alla aldurshópa. Við viljum
standa vörð um öfluga íþrótta- og tómstundastarfsemi.
Félags-, íþrótta- og tómstundastarf, fyrir börn jafnt sem
fullorðna, stuðlar að aukinni félagsfærni og lýðræðisvitund,
hefur forvarnargildi og bætir heilsu og vellíðan. Við viljum að
Mosfellsbær verði framúrskarandi þegar kemur að íþrótta- og
tómstundamálum. 

ÍÞRÓTTIR OG
TÓMSTUNDIR
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Við styðjum við fjölbreytt íþróttalíf og leggjum
sérstaka áherslu á að aðstaða til hreyfingar og
íþrótta fyrir alla íbúa sé til fyrirmyndar. 



Við viljum að Mosfellsbær liðki fyrir eflingu heilsueflandi
rafíþrótta í bænum. Þær gegna mikilvægu hlutverki í að
finna öllum börnum íþrótta- og tómstundastarf við hæfi. 
Við viljum að Mosfellsbær sé framúrskarandi í því að skapa
aðstöðu fyrir allar íþróttir og tómstundir sem stundaðar eru
í bænum.
Við viljum að frístundaávísun sé fyrir öll börn frá 4 ára aldri.
Við viljum öflugt og faglegt samstarf við
íþróttahreyfinguna. Liður í því er samráðsvettvangur á milli
stjórnsýslunnar, íþróttafélaganna og hagaðila svo sem
foreldra og starfsmanna.
Við viljum efla aðgang íbúa að náttúrunni og fellunum með
bættu viðhaldi og lagningu nýrra stíga ásamt því að veita
góðar upplýsingar um hjóla-, hlaup-, reið-, og gönguleiðir.
Fellin og náttúran eru mikilvægir staðir til þess að nýta í
heilsueflingu og öryggi þar þarf að vera tryggt.
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Við viljum bæta aðstöðu Tónlistardeildar Mosfellsbæjar,
Bæjarleikhússins og Myndlistaskóla Mosfellsbæjar.
Við viljum að skólar og mannvirki á vegum bæjarins opni dyr
sínar fyrir listviðburðum og menningu. Þannig eflum við
menningarlíf og gefum listamönnum tækifæri til að koma
sér á framfæri, ásamt því að nýta betur aðstöðu sem þegar
er til staðar.
Við viljum fjölga útilistaverkum í almannarýmum.
Við viljum fylgja niðurstöðu íbúafundar um menningarmál
og stuðla að uppbyggingu Hlégarðs og svæðisins í kringum
hann. 
Við viljum efla menningu í miðbæ Mosfellsbæjar. 
Við viljum ráða í starf viðburðarstjóra hjá Mosfellsbæ sem
færi með skipulagningu og notkun á menningarrýmum
bæjarins. 
Tryggja þarf að menning innan Mosfellsbæjar fái að
blómstra og að bæjarfélagið styðji við þá sem gefa til
samfélagsins í gegnum listgreinar.
Við viljum auka aðgengi að skapandi félags- og
tómstundastarfi og fjölbreyttu menningaruppeldi frá unga
aldri, það skal vera jafnt með tilliti til kynja, kynhneigðar,
fötlunar, trúarbragða, búsetu, efnahags eða annarrar stöðu.
Við viljum styðja við sjálfstæða listamenn og sjálfstæð
menningarfélög. Við viljum öfluga samkeppnissjóði á sviði
menningar og lista. Við viljum vinna með hagaðilum til að
tryggja jafnrétti á sviði menningar.

Þróttmikið menningar- og listastarf er eitt af einkennum
Mosfellsbæjar. Listaskólinn starfrækir tónlistardeild, leikfélag,
myndlistarskóla og öfluga skólahljómsveit. Jafnframt er
gróskumikið kórastarf í bænum og fjölmargir starfandi
listamenn. 

MENNINGARMÁL
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Segja má að í Mosfellsbæ hafi verið sáð vel í
frjóan jarðveg og hér hafi sprottið sannkallaðar
listaspírur. Þessu starfi bera að hlúa vel að áfram.



Við viljum efla fastanefndir sveitarfélagsins. Fastanefndir
eru hluti af lýðræðislegri yfirbyggingu sveitarfélaga og
þjóna einnig þeim tilgangi að tryggja að mál fái viðhlítandi
umræðu í stjórnkerfinu. Tryggja verður að málefni sem
heyrir undir viðkomandi nefnd fái þar fullnægjandi umræðu
og sjónarmið allra fái að heyrast.  
Við viljum að íbúar bæjarins geti auðveldlega fundið
upplýsingar um réttindi sín ásamt því að fá aðstoð í
samskiptum við stjórnsýsluna ef þörf er á hagsmunagæslu.
Við viljum að bæjarstjóri sé faglega ráðinn.
Við viljum að kjörnir fulltrúar og bæjarstjóri skrái
opinberlega þær gjafir, heimsóknir og fundi sem þeir þiggja
sem fulltrúar stjórnsýslunnar. 

Við viljum gera betur í stjórnsýslu Mosfellsbæjar og tryggja að
hún sé opin og fagleg þar sem almannahagsmunir ganga fyrir
sérhagsmunum. Gagnsæi og heiðarleiki eru forsenda þess að
íbúar beri traust til stjórnsýslunnar. Við viljum hóflegar álögur á
íbúa og fyrirtæki og tölum fyrir skattalækkunum þegar við á.
Sveitarfélög eiga ekki að standa í samkeppnisrekstri. 

Stjórnsýslan þarf að vera einföld og stafræn. Við sækjum
innblástur í alþjóðlegar fyrirmyndir og stefnur. Sveitarfélagið
taki mið af heimsmarkmiðum og Barnsáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Við setjum fram mælanleg markmið til að tryggja
yfirsýn og auðvelda faglega ákvarðanatöku.

STJÓRNSÝSLA OG
FJÁRMÁL
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Íbúar Mosfellsbæjar eiga að geta treyst því að
stjórnsýslan sé opin og fagleg og að
fjármunum sveitarfélagsins sé ávallt ráðstafað
með almannahagsmuni framar
sérhagsmunum. 



Við viljum auka gagnsæi í stjórnsýslunni með því að bæta
fundargerðir bæjarins. Nýta á stafrænar lausnir svo íbúar
geti auðveldlega séð heildarferli máls, grundvöll fyrir
ákvörðunum og allar bókanir sem gerðar eru. Tengd mál
ættu að vera auðfundin. 
Við viljum að sveitarfélagið þjónustu íbúa þess. Íbúarnir eru
neytendur þjónustunnar og kerfið á að þjóna íbúum. Gera
skal þjónustu eins aðgengilega og hægt er með auknum
rafrænum lausnum. 
Við viljum bæta stafræna þjónustu og gera íbúum og
öðrum hagsmunaaðilum kleift að fylgjast með stöðu þeirra
mála sem eru til afgreiðslu, þar á meðal skal staða á
biðlistum eftir þjónustu vera aðgengileg í íbúagátt.
Við viljum auka aðkomu bæjarbúa að ákvörðunartöku með
því að halda opna umræðufundi, setja á fót
samráðsvettvang um stærri mál og gera íbúum kleift að
krefjast kosninga um einstök mál.
Við leggjum áherslu á gagnsæi og opið bókhald bæjarins.
Íbúar bæjarins eiga rétt á því að vita hvernig peningunum
þeirra er ráðstafað. Framsetning efnis á að vera skýr og
aðgengileg, t.d. myndræn. 
Öll þjónustukaup skulu vera opinber og skýrt skilgreind í
bókhaldi bæjarins.
Við viljum lækka álögur á íbúa í takt við lækkun skulda.
Við viljum efla atvinnustarfsemi í bænum og styrkja
samkeppnishæfni Mosfellsbæjar með því að lækka
fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði.
Við viljum styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf.
Við munum setja fram skýrar verklagsreglur um útboð og
skulu málefnaleg rök vera færð fyrir öllum
útboðsskilmálum.
Við viljum að skýr markmið séu sett í öllum málaflokkum og
þau séu vöktuð með mælingum bæði fjárhagslegum og
velferðartengdum. Það gerir okkur kleift að ráðstafa
fjármunum bæjarbúa á tryggan og gagnsæjan hátt.
Við munum sýna ábyrgð í rekstri og tryggja að peningum
skattborgara sé vel varið.
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