
 

Venstres politiske regnskap 2011-2015 

Moss Venstre inngikk etter valget i 2011 en samarbeidsavtale mellom Venstre, Høyre, KrF og 

FrP, noe som ga Venstre en god posisjon til å få gjennomført de mål vi satt i vårt 

valgprogram. 

 

Her trekker vi fram mye av det Venstre har vært med på i dette samarbeidet. 

Grønt er tiltak Venstre har omtalt i sitt valgprogram for 2011-2015. 

 

Skole og oppvekst 

 Styrket lederrollen i skolene og på barnehageområdet 

 Vedtatt en strategisk skoleplan med tydelige utviklingsområder og klarere mål 

 Styrket tilbudet om etter- og videreutdanning for lærerne 

 Avholdt årlige skolekonferanse for utvikling av skolen 

 Gjort Krapfoss skole til 1-7-skole igjen 

 Styrket skolen med IKT læremidler og utstyr 

 Satt inn tiltak mot mobbing i hele skoleverket (innført programmet Olweus) 

 Bedret rådgivingstjenesten 

 Styrket helsesøster-/skolehelsetjenesten 

 Økt læretettheten 

 Vurdert og prøvd ut en mer målrettet leksehjelp 

 Tilrettelagt for nye barnehager i sentrum, på Høyda/Ørejordet og Jeløy 

 Oppgradert ventilasjonen på Hoppern skole 

 Bestemt å bygge ny skole på Hoppern 

 Styrket barnevernet gjennom handlingsplanen 

 Innstiftet egen kunnskapspris for Moss kommune sammen med Sparebank1 

 Inngått avtale med fylkeskommunen og Campus Moss om at grunnskoleelever kan ta fag på 

videregående nivå 

 Tilbyr høyskole-/universitetsstudier i Moss gjennom Campus Moss 

 

Kultur og idrett 

 Utarbeidet en helhetlig kulturplan 

 Lagt en plan for å ivareta Torderød gård – ferdig til byjubileet i 2020 

 Prosjektert Parkteateret – bestemt regionalt kulturhus som avklares våren 2015 

 Utvidet tilbudet på Kulturskolen til å omfatte dans 

 Økt aktivitetsstøtten til ungdom i lag og foreninger 

 Etablere en forutsigbar støtteordning for festivaler og kulturarrangører – avklares våren 2015 



 Oppdatert bibliotekplanen med mål for innhold og kvalitet 

 Bestemt å bygge flerbrukshall på Jeløy (Hoppern) 

 Utrede ny svømmehall i tillegg til i nordre bydel 

 Fullført opprusting av Melløs stadion – løpebaner og start-/målområdet 

 Realisert Nye Bellevue kunstgressanlegg 

 Realisert skateparken på Myra 

 Lagt til rette for kampsport-/turnhall på Ørejordet 

 Støttet skiklubbens løypeprosjekt inkl kunstsnøanlegg samt ny løypemaskin 

 

Pleie og omsorg 

 Satt i gang og styrket/utvidet HomeStart-familiekontakten 

 Får en ekstern gjennomgang av integreringen – avklare integreringsplanen 

 Fått en samlet rus- og psykiatriplan 

 Investert i boliger til rusavhengige 

 Styrket omfanget av bostøtte 

 Vi får nå en oppdatert status, prognoser og behov i rullering av omsorgsplanen 

 Vedtatt bygging av 24 demensboliger – bofellesskap på Orkerød 

 Vedtatt bygging av 16 nye boliger for psykisk utviklingshemmede 

 Innført fritt tjenestevalg for alle som mottar hjemmesykepleie og hjemmehjelp 

 Konkurranseutsatt ett sykehjem (Orkerød) og ett bo- og servicesenter (Skoggt) 

 Opprettet lokalmedisinsk senter og tilpasset driften til samhandlingsreformens krav 

 Innført aktivitetskrav for ungdom på sosialhjelp 

 Opprettet jobbtilbud for rusavhengige og andre gjennom Kirkens bymisjon 

 Utrede helhetlig omsorgstilbud for døende – opprettholdt lindrende enhet 

 Likestille private og offentlige innen rusomsorgen 

 Utarbeide en plan for samarbeid med frivilligheten inkl vurdering av frivillighetens hus 

 Økt kontrollen med skjenking av alkohol, spesielt relatert til mindreårige 

 

Organisering og helhet 

 Gjennomført eksterne tjenestegjennomganger i store deler av kommunen 

 Klatret 232 plasser på kommunebarometeret som rangerer kommunene ut fra effektivitet 

 I ferd med å balansere inntekts- og utgiftssiden i økonomien – overskudd hvert år 

 Fått på plass lederavtaler med resultatansvar 

 Gjennomgått de kommunale byggenes tilstand og fått oversikt over status 

 Kartlagt arealeffektiviteten på kontor-/administrasjonsarealene våre og kjøpt Kirkegata 14 

for å kunne samle administrasjonen i sentrum 

 Innført medarbeiderskap for oppnå best mulig arbeidsmiljø for ansatte 

 Satt av fond for de ansattes pensjon (dekke premieavvik) 

 Redusert eiendomsskatten 

 Startet utredningen om fremtidens kommunestruktur 

 



Teknisk og miljø 

 Positiv tilnærming i alle byggesaker - Ja-kommune 

 Offensivt planarbeid på byutvikling og samferdsel 

 Endringer i kommunikasjonen med innbyggerne – språk og omtale i brev/dialog 

 En føre-var-holdning til plassering av mobilmaster, spesielt med tanke på barn 

 Oppfølging av magnetfeltmålingene fra høyspenten på Nøkkeland/Luenbakken 

 Vedtatt å fjerne høyspentlinja på Kambo 

 Fått gjennomslag for miljøstyring i MOVAR 

 Fått gjennomslag for skjerpede krav til energieffektivisering i kommunale bygg 

 Fått gjennomslag for stans i utplanting av fremmede tresorter og plantearter i Moss 

kommunes regi, samt tilrettelegging av habitat for humler og andre truede insektsarter 

 Fått gjennomslag for raskere utfasing av fossilt drivstoff i alle kommunale kjøretøy 

 Styrket veivedlikeholdet i handlingsplanen 

 Satt av vedlikeholdsmidler til MKE etter kutt i flere år 

 Fått gjennomslag for klimautslippsreduserende tiltak for bygg, transport og innkjøp 

 Forenklet byggesaksrutiner og innført fritak for søknadsplikt samt gebyr for solceller og 

solfangere 

 Fått gjennomslag for skjerpede krav til sykkelvei og -parkering ved nyregulering og 

utbyggingsområder 

 Fått gjennomslag for krav til ladeinfrastruktur ved alle utbygginger i kommunen 

 Fått gjennomslag for forsterket utbygging av ladeinfrastruktur i Moss sentrum 

 Bytting av gatelysarmaturer ut fra miljøhensyn 

 Oppruste Kirketorget 

 Omlegging av MOVARs renovasjonskjøretøy til miljøvennlig biogass 

 Vedtatt å oppruste Kambobekken 

 Blått Flagg på Sjøbadet og Tronvikstranda – planlegger for flere 

 Brev til statsråden om Vansjø - også fulgt opp partipolitisk 

 Endringer i brannsamarbeidet 

 Vedtatt knutepunktsutvikling rundt ny jernbanestasjon og for havneområdet 


