
 

Moss Venstres valgprogram 2015-2019 
 

Jobb og lev der du bor 

Venstre vil prioritere tiltak som gir velferd og miljøvennlig byutvikling. Moss 

by skal utvikles som regionsenter og som attraktivt handels-, arbeids- og bosted. 

Venstre vil utvikle en fremtidsstrategi for Moss kommune basert på følgende 

elementer: bedre bymiljø, areal og transport, energi, forbruk og avfall samt 

klimatilpasning. 

 

Folk først 
Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med 

de partier som er enige i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode og 

framtidsrettede løsninger for skole, miljø, omsorgstrengende, kultur og 

verdiskaping. 

 

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

ulike tjenesteområdene. 

 

Venstre vil lage realistiske budsjetter. Rammen for bruk av eiendomsskatt skal 

derfor ses i sammenheng med kommunens lånebehov til investeringer i 

skolebygg og omsorgsbygg. 

 

Vi vil i størst mulig grad bruke resursene på kvalitet i tjenestene til dem som 

trenger det mest og målrettet forebyggende tiltak. 

 

Organisasjon og kompetanse 

Demokratiske prosesser skal være åpne for å gjøre det mulig for borgerne å 

kunne delta i folkestyret. Dette er et viktig fundament for utformingen av den 

nye kommunen i Vansjøregionen. 

 

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. 

 

Ved konkurranseutsetting skal kommunen beholde tilsvarende tjenester i egen 

regi for å kunne utvikle og sammenlikne tilbudene. Tjenestene skal regelmessig 

evalueres med tanke på kvalitet. 
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Byutvikling 

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. 

 

Moss har knapphet på utbyggingsarealer både for boliger og næring. Derfor 

ønsker Venstre å fortsette med fortetting. Vi vil tilrettelegge for høyere bygg og 

hensiktsmessige bomiljøer for barnefamilier. 

 

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

med aktsomhet. 

 

Venstre vil prioritere ny jernbanestasjon, ny veiløsning og byutvikling i følge 

planer som er vedtatt i bystyret. 

 

Oppvekst 

Venstre ønsker helhetlige og gjennomgående planer for hvordan vi utvikler og 

tilbyr tjenester til barn og unge.  

 

God kompetanse innen psykisk helsearbeid, barn og unges psykiske helse, 

forebyggende psykisk helsearbeid og foreldreveiledning skal videreføres. 

Venstre vil derfor vurdere et framtidig familiesenter som skal inkludere 

jordmortjeneste, helsesøstertjeneste, åpen barnehage og forebyggende 

barneverntjeneste. 

 

Venstre vil ha et godt pedagogisk og sosialt tilbud hvor barna lærer gjennom lek. 

Venstre vil innføre inntektsgraderte barnehagepriser og videreføre 

søskenmoderasjon. 

 

Det skal vurderes å gi alle 5-åringer som ikke går i barnehagen et pedagogisk 

tilbud. Moss skal søke om å bli prøvekommune for gratis kjernetid i barnehagen. 

 

Skole 

Venstre satser på den kunnskapsbaserte skolen, med god samhandling mellom 

lærerne og rektor til elevenes beste. Målet er å utvikle et godt lagarbeid som 

styrker klasseledelsen, lærerkollegiet og enkeltlæreren samt sikrer tilpasset 

opplæring til elevene. 

 

Venstre vil følge opp den strategiske skoleplanen med systematisk 

lederutvikling for skoleledelsen, samt etter- og videreutdanning for lærerne. 

 

Venstre vil ferdigstille ny ungdomsskole på Hoppern i valgperioden. 
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Venstre vil innføre graderte SFO-priser ut fra barnas behov, funksjonsnivå og 

familiens økonomi. Vi ønsker å legge til rette for samarbeid mellom lag og 

foreninger og SFO. 

 

Venstre vil videreføre bystyrets årlige skolekonferanse som arena for 

skoleutvikling, der foreldre, elever, lærere, skoleledere og politikere møtes. 

 

Venstre ønsker en oppdatering av IKT-strategien i skolen og en vurdering av 

bruk av elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Bruken av teknologi skal 

være et tjenlig virkemiddel for læring. 

 

Venstre vil sammen med praktisk undervisning, bruk av IKT og målrettet bruk 

av lekser, utrede muligheten for å innføre «Flipped Classroom» (FC). Ved bruk 

av ny teknologi kan FC legge til rette for at elevene tilegner seg pensum på en 

annen måte enn i dag. 

 

Leksehjelp skal gis målrettet til de elever som trenger det mest, uavhengig av 

klassetrinn.  

 

Venstre vil ha en gjennomgang av tidstyver i skolen slik at lærerne kan bruke 

mer av tiden på elevene. Testing, kartlegging og byråkrati skal begrenses til det 

som beviselig har positiv effekt på læring og trivsel. 

 

For å få ned frafallet i skolen vil Venstre sikre elevene god rådgivning for videre 

utdanning og yrkesvalg. 

 

Skolehelsetjenesten skal forebygge vansker av sosialfaglig karakter. Venstre vil 

utvikle konkrete tiltak for slike elever eller grupper av elever. 

  

Kultur og idrett 

Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og kulturbærer. Venstre vil 

jobbe for en stillingsresurs til idrettsrådet og musikkrådet. 

 

Det skal planlegges for en jubileumsutstilling i 2020 hvor byens skoler og 

frivillige organisasjoner inviteres til å bidra. 

 

Venstre vil utvikle Parkteatret til et regionalt kulturhus. 

 

I valgperioden vil Venstre ha bygget et anlegg for svømming, og ha avklart 

bygging av anlegg for styrkeidrett, kampsport, turn og sportskyting. 

 

Venstre vil utrede muligheten til å gjøre Moss til en friby for forfulgte kunstnere 

etter modell av ICORN (International cities of refuge network). 
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Kulturminner og -landskap 

Moss kommune skal være en garantist for å ta vare på Torderød gård. Venstre 

vil støtte en videre utvikling av hageanlegget og utarbeide en plan for 

gjenreising av låven på tunet til Torderød. 

 

Vi vil utvikle kommunens plan for vern av kulturminner og -landskap. Derfor 

vil vi innføre områdevern for å sikre kulturminner, naturmangfoldet og 

friluftsområdene. 

 

Venstre vil verne Mosseskogen med nåværende grenser og arbeide for å få 

etablert et landskapsvernområde på Midtre Jeløy. 

 

Venstre vil følge opp vernesoner rundt Vansjø for å bevare villmarkspreget samt 

arbeide for en markalov for Mossemarka og viktige naturområder rundt Vansjø. 

 

Natur og friluftsliv  

Venstre vil samarbeide med næringsliv, lag og foreninger om en positiv bruk av 

byens grønne lunger. Venstre vil fortsatt gå mot byggeprosjekter som vil 

beslaglegge slike områder. 

 

Venstre vil at Moss kommune skal støtte aktører som legger til rette for 

friluftsliv og merking av løyper og turstier.  

 

For Venstre er det avgjørende at skog, vann og fjord er tilgjengelig for alle. 

Strandsonen skal være tilgjengelig og badestrender ryddet og tilrettelagt for 

friluftsliv. 

 

Vi vil fortsette å heve kvaliteten på utvalgte strender til Blått Flagg-standard. 

Venstre vil sikre en skjærgårdstjeneste for Vansjø-området. 

 

Moss Venstre ønsker stans i all bruk av sprøytemidler i kommunal regi. 

Alternative metoder for ugressfjerning skal benyttes. 

 

Venstre vil følge opp handlingsplan for biologisk mangfold og sikre at 

kommunen spiller en aktiv rolle i å verne det biologiske mangfoldet. Samtidig 

skal kommunen gjennom skjøtsel av friområder legge til rette for bolplasser for 

truede insektarter. 

 

Klima og miljø        

Venstre vil halvere Moss kommunes klimagassutslipp innen 2020, 

sammenlignet med 2015, gjennom arbeidet med kommunens Klima- og 

energiplan. Dette gjelder alle kommunens klimautslipp som genereres gjennom 

kommunale tjenester. 
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Venstre setter mål om minst 85 prosent gjenvinning av alt husholdningsavfall i 

Moss kommune. Det inkluderer biologisk behandling av organisk avfall. 

 

Venstre vil at alle gjenværende oljekjeler i kommunale bygg skal erstattes i løpet 

av perioden. Utskiftningene vil da kvalifisere til statlig støtte. 

 

Moss kommune skal benytte et kvalitetssystem for miljø ved planlegging og 

prosjektering av bygg. Venstre vil prioritere å ta i bruk lokal, fornybar 

energiproduksjon i kommunens bygg. Dette inkluderer solcellekledte tak. 

 

Venstre har som mål at hele Moss kommunes kjøretøypark omstilles til 

fornybart drivstoff, i normal utskiftingstakt. 

  

Venstre vil bygge ut flere ladestasjoner i Moss og sikre at kommunen har nok 

ladepunkter ved alle kommunale virksomheter innen 2020. 

 

Venstre vil støtte lokal medfinansiering for en samlet veiløsning for Moss som 

også omfatter midler til kollektivsatsing samt gang- og sykkelveier. 

 

Moss kommune skal utarbeide planer for hvordan utbyggingsområder kan bli 

selvforsynt med ren energi. 

 

Lokale arbeidsplasser 

Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere 

bestemmer over egen arbeidsdag. Derfor må Moss kommune jobbe målrettet for 

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. 

Mosseregionens Næringsutvikling skal være sentrale i dette arbeidet. 

 

Det er ingen arbeidsplasser å miste og derfor må vi 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. 

Venstre støtter derfor byutviklingen som er under planlegging; fortetting av 

bykjernen, utbygging innenfra og at det i stor grad reguleres til både næring og 

bolig i alle sentrumsnære områder. 

 

Moss kommune skal aktivt bruke offentlige innkjøp for å utfordre næringslivet 

til å levere bedre og mer effektive tjenester, samt støtte opp under kommunens 

miljømål. 

 

Moss kommune skal så langt det er mulig velge lokale løsninger og 

tjenesteleverandører der disse er konkurransedyktige. 



6 

 

Venstre vil at Moss kommune skal utlyse en konkurranse blant utviklere og 

studenter for å lage bedre teknologiske løsninger for helse- og omsorgstjenester.  

 

Omsorg 

Alle som trenger omsorg skal få den hjelpen de har behov for i alle livets faser 

og samtidig ha reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker. Beboere i 

kommunens institusjoner skal sikres likeverdige aktivitetstilbud som 

hjemmeboende. 

 

Pleie- og omsorgstilbudet må utvikles i tråd med kommunens helse- og 

omsorgsplan, inkludert økt bruk av velferdsteknologi.  

 

Moss Venstre ønsker at pårørende og frivillige kan bidra i eldreomsorgen og vil 

stimulere til løsninger som åpner for dette. Det betyr blant annet å styrke 

ordningen med omsorgslønn. 

 

Moss Venstre vil styrke tilbudet for personer med demens ved å sørge for en 

løpende opplæring og kompetanseheving hos ansatte både i hjemmetjenesten og 

i institusjonene. 

 

Venstre vil sikre dagtilbud for alle med demens. Moss kommune skal 

videreutvikle kommunens demensomsorg og fullføre det planlagte bofellesskap 

for demens i perioden, gjerne som en del av en demenslandsby. 

 

Venstre ønsker å gi et tilbud med besøksdyr i omsorgstjenestene. 

 

Helse og sosial 

Psykiske lidelser er utfordrende for den enkelte og for deres familier. Venstre vil 

ha lavterskeltilbud med mulighet for henvisning til psykolog, slik at man kan få 

hjelp når man ber om det. 

 

Venstre ønsker å følge opp det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom. Vi 

vil derfor styrke forebygging gjennom skolehelsetjenesten og utvikle et 

familiesenter som et helhetlig lavterskeltilbud. 

 

Ved rullering av Rus- og psykiatriplanen skal styrking og spissing av 

kompetansen prioriteres. 

 

Moss Venstre vil arbeide for større levekårsutjevning i kommunen og ønsker 

gjennomgripende planer på de områder der kommunen kommer dårligere ut enn 

landsgjennomsnittet.  
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Sosialsatser, støtte- og hjelpetiltak og økonomisk rådgivning skal innrettes mot 

dem som trenger det mest. 

 

Innvandring og integrering 

Moss Venstre vil arbeide for å innføre et helhetlig integreringsperspektiv 

gjennom lokale tiltak fra asyl til bosetting. 

 

Moss Venstre vil jobbe for at asylsøkere kan starte på Introduksjonsordningen i 

mottakene for raskere å bli integrert i lokalsamfunnet. 

 

Moss Kommune bør søke å inngå avtaler med bedrifter i kommunen om 

praksisplasser ved bosetting av innvandrere. 


