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Moss kommune skal være 
innovativ og bevisst bruke 
ny teknologi innen de ulike 
tjenesteområdene.

Venstre vil prioritere tiltak som gir velferd og 
miljøvennlig byutvikling.
Venstre vil utvikle en fremtidsstrategi for Moss 
kommune som attraktivt handels-, arbeids- og bosted 
hvor byen er regionsenteret.

moss.venstre.no
facebook.com/mossvenstre

Venstre mener at 
medarbeidere med 
god kunnskap om sitt 
fagfelt sikrer gode 
tjenester til innbyggerne. 
Derfor ønsker Venstre 
å utvikle en helhetlig 
kompetansestrategi for 
Moss kommune.

Jobb og lev der 
du bor



Eiendomsskatt skal 
ses i sammenheng 
med kommunens 
lånebehov til 
investeringer i 
skolebygg og 
omsorgsbygg.

Sindre Westerlund Mork

Johanna Podhorny

"Gjennom 
å være ny-
tenkende og 
ta i bruk ny 
teknologi kan 
vi utvikle en 
by som både 
møter klima-
målene og 
som skaper 
nye arbeids-
plasser"



Jobb
Venstre vil skape gode 
rammebetingelser for 
innovative bedrifter og 
gründere med gode ideer, 
gjerne med nasjonalt og 
internasjonalt potensiale. 

Dette omfatter tilgang på 
kapital, kompetanse, lokaler, 
infrastruktur, arbeidskraft og 
bedriftstjenester.

Vi må legge til rette for 
både eksisterende og ny 
næring. Gjennom å være 
nytenkende og forutsigbare 
kan vi både utvikle moderne 
industriarbeidsplasser og en 
attraktiv og levende by.

Offentlige innkjøp skal brukes 
for å utfordre næringslivet til 
å levere bedre og mer effektive 
tjenester, samt støtte opp 
under kommunens miljømål.

Lev
Moss Venstre vil arbeide 
for større levekårsutjevning 
i kommunen og ønsker 
gjennomgripende planer på 
de områder der kommunen 
kommer dårlig ut.

Venstre ønsker helhetlige og 
gjennomgående planer for 
hvordan vi utvikler og tilbyr 
tjenester til barn og unge.

Venstre vil etablere og styrke 
et familiesenter som skal 
inkludere jordmortjeneste, 
helsesøstertjeneste, åpen 
barnehage og forebyggende 
barneverntjeneste.

Venstre vil innføre graderte 
priser for barnehage og 
SFO ut fra barnas behov, 
funksjonsnivå og familiens 
økonomi.

Venstre satser på å utvikle 
et godt lagarbeid i skolen 
og å styrke klasseledelsen, 
lærerkollegiet og enkeltlæreren 
samt sikre tilpasset opplæring 
til elevene.

Bruken av teknologi i skolen 
skal være et tjenlig virkemiddel 
for læring og kan legge til rette 
for at elevene tilegner seg 
pensum på en annen måte enn 
i dag.
 
 

Det skal være godt å 
jobbe og leve i Moss



Venstre vil ferdigstille ny 
ungdomsskole på Hoppern i 
valgperioden.
 
Beboere i kommunens 
institusjoner skal sikres 
likeverdige aktivitetstilbud 
som hjemmeboende.

Venstre vil sikre dagtilbud 
for alle med demens. Moss 
kommune skal videreutvikle 
kommunens demensomsorg 
og fullføre det planlagte 
bofellesskap for personer med 
demens.

Det skal bygges et nytt anlegg 
for svømming. 

Anlegg for styrkeidrett, 
kampsport, turn og 
sportskyting skal avklares.

Vi vil innføre områdevern 
for å sikre kulturminner, 
naturmangfoldet og 
friluftsområdene.
 
Moss kommune skal være en 
garantist for å ta vare på 
Torderød gård.

For Venstre er det avgjørende 
at strandsonen skal være 
tilgjengelig og badestrender 
ryddet og tilrettelagt for 
friluftsliv. Venstre vil sikre en 
skjærgårdstjeneste for Vansjø.

Johanna Podhorny, Sindre W Mork, Kristoffer Hansen og Joakim Sveli



Bo
Hovedmålet for Venstre er å sikre 
en byutvikling som gjør at folk 
ønsker å bo i Moss kommune og 
bruke sentrum som arbeidssted, 
handels- og boligområde.

Områder hvor det er ønskelig å 
bevare historiske trekk i bybildet 
skal behandles med aktsomhet.

Venstre vil utvikle Parkteatret til et 
regionalt kulturhus.

Venstre vil prioritere å ta i bruk 
lokal, fornybar energiproduksjon i 
kommunens bygg. Dette inkluderer 
solcellekledte tak.

Moss kommune skal utarbeide 
planer for hvordan utbyggings-
områder kan bli selvforsynt med 
ren energi.

Venstre vil verne Mosseskogen 
med nåværende grenser og arbeide 
for å få etablert et landskapsvern-
område på Midtre Jeløy samt en 
markalov for Mossemarka og rundt 
Vansjø.

Venstre vil halvere Moss kommunes 
klimagassutslipp innen 2020,     
sammenlignet med 2015. 
Målet er å gjennvinne minst 85 
prosent av alt husholdningsavfall i 
Moss kommune.

Det skal være 
attraktivt å bo i Moss



Østfold Venstre i 
fylkestinget
Dette vil Venstre gjøre for:

ELEVENE
Gi tilbud om praktiske og estetiske 
fag i alle regioner

Øke antallet helsesøstre

Ha flere karriereveiledere/ rådgivere 
i skolen

BYENE OG TETTSTEDENE
Fortette i tettstedene, og gå imot 
nye kjøpesentre

Ta vare på de historiske bydelene

Legge til rette for friluftsliv, fysisk 
aktivitet og grøntområder der folk 
bor

Ikke bygge fylkesscene, men ruste 
opp regionale kulturhus som, 
Parkteateret i Moss.

Støtte opp om frivillig aktivitet 
ihele fylket

ARBEIDSPLASSENE
Legge til rette for å starte for seg 
selv

Utnytte fylkeskommunens innkjøp 
til innovasjon og utvikling i Østfold

Bedre samarbeidet mellom 
næringslivet og skolen

1. kandidat Amelia Aune (bilde), 
student, Fredrikstad.
2. kandidat Geir Helge 
Sandsmark, dr. ingeniør, 
Halden.
3. kandidat Sindre W. Mork, 
kommunikasjonsrådgiver, Moss.

MILJØET
Etablere bysykkelordninger i de 6 
byene

Bli en del av Ruter, og styrke 
kollektivtilbudet i hver region og fra 
alle regioner til Kalnes

Busser på fornybare drivstoff i hele 
fylket
Styrke jordvernet

Ta vare på vassdrag, fjord og sjø

Du finner fulstendig program for 
fylkestinget på våre nettsider:

www.venstre.no/ostfold
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  1. Sindre Westerlund Mork, 
1961
    Kommunikasjonsrådgiver  
    Mosseskogen  
    facebook.com/sindrevenstre  
    twitter: @sindrevenstre  

  2. Johanna Podhorny, 1975
    Journalist  
    Tronvikskogen  
    facebook.com/johanna.
podhorny  

  3. Joakim Sveli, 1980
    Forretningsutvikler
Sentrum  
    facebook.com/jsveli  
    twitter: @miljoakim  

  4. Kristoffer Hansen, 1992
    Kundeveileder  
    Torderød  
    facebook.com/kh92no  
    twitter: @kristoffer_ha  

  Følg Moss Venstre og våre 
toppkandidater (se lenker 
for hver kandidat) på 
Facebook og Twitter.
    
    facebook.com/mossvenstre  

   5. Per Vagmo, 1944
     6. Aud Kirsten Ekvold, 1937
     7. Marius Mathisen, 1983
     8. Gabriella Grossmann, 1965
     9. John-Arild Bodding, 1970
    10. Martin Shezad Pedersen, 

1976
    11. Ida Skjerve, 1982
    12. Brede Bøe, 1969
    13. Torbjørn Sandviken Bøe, 

1994
    14. Cathrine Aasen Roksvåg, 

1966
    15. Mohammad Ahsan Rashid, 

1979
    16. Christer Johnsen, 1969
    17. Nora Marie Gudem, 1935
    18. Jan Andre Solvang, 1967
    19. Eivind Nemeth, 1979
    20. Britt Helle Brynildsen, 1943
    21. Kjell Kåsin, 1943
    22. Torbjørn Næss, 1985
    23. Jeanine Elisabeth
         Mathisen, 1986
    24. Kyrre Idar Stenersen, 1965
    25. Torunn Isberg, 1949
    26. Fredrik Hagen, 1970
    27. Bård Henrik Sundrehagen, 

1963
    28. Kari Aanes Ekhougen, 1967
    29. Ken Alexander Bruheim, 

1969
    30. Leif-Normann de Lange, 

1969
    31. Arne Andersen, 1965
    32. Turid Westerlund Mork, 

1938
    33. Helge Jodalen, 1951
    34. Henry Mogstad, 1938  

  moss.venstre.no  

  
    Les hele valgprogrammet på våre nettsider:  


