
Program for Venstre 2019-2023 

Hvordan kan Moss bli Verdens beste sted å bo? 

Venstre mener at nye Moss kommune har store utfordringer, men også unike muligheter. 

FN kårer stadig Norge til et av verdens beste land å bo i. Vi mener nye Moss har 

muligheten til å bli et av verdens beste steder å bo. Venstre ønsker å utløse dette 

potensialet. Dette skal være førende for alle våre politiske veivalg. Venstre vil alltid stille 

spørsmål om våre politiske valg gjør nye Moss til et bedre sted å bo. 

For å bli verdens beste sted å bo må vi tenke helhetlig om sosiale utfordringer, skole, 

omsorg, næringsliv, infrastruktur, miljø og kultur. Vi må skape fine møteplasser i hele 

kommunen slik at alle kan være stolte av å bo her. Venstre er tydelig på hvilke prioriteringer 

som er viktigst. Dette programmet peker på syv hovedutfordringer som Venstre mener må 

prioriteres for at Moss skal lykkes. 

Svaret på alle disse syv utfordringene er å drive aktiv by- og stedsutvikling. Kommunen vår 

har 100 km kystlinje til Oslofjorden, nærhet til marka, Vansjø og flere nasjonale 

landskapsvernområder. Vi har 48 offentlige badestrender. Landskapet, beliggenheten og alle 

soltimene gir oss unike muligheter. 

Moss og Rygge har aldri ligget utenfor allfarvei og har kulturhistorie flere tusen år tilbake. 

Siste istid stoppet akkurat her. Dette forteller oss at sannsynligheten for vekst og utvikling er 

stor. Denne veksten må styres politisk. Venstre mener byggingen av en ny kommune vil gjøre 

det enklere å drive helhetlig og langsiktig planlegging. 

Fjordbyen Moss skal være en pulserende, moderne og grønn by. En by som utnytter sin 

beliggenhet midt i Norges største arbeidsmarked. En mangfoldig by som stimulerer 

mennesker til å skape og arbeide. En by med et mangfoldig næringsliv og kulturliv. En smart 

og tilgjengelig by som bevarer naturverdiene.  

Venstre vil utvikle et grønt og urbant sentrum med fine møteplasser. Byen skal være 

omkranset av gode bomiljøer i hele kommunen. Dette krever en tydelig markagrense, 

sterkt jordvern og bedre miljøvern.  



 

 

Våre syv politiske hovedutfordringer: 

1 Kommunikasjon: Venstre vil ha økt dialog med innbyggerne og arbeide for et bedre 

samarbeidsklima mellom de politiske partiene. 

2 Fellesskap: Venstre vil jobbe for rause felleskap og fine møteplasser som inkluderer alle og 

forhindre at flere faller utenfor. Dette gjelder både arbeidslivet, skolen og det sosiale. 

3 Skole: Skolen må bedre tilpasses den enkelte elev. Vi mener det vil motvirke frafall. 

4 Bymiljø: Fortetting rundt togstasjonene vil forhindre utbyggingspress på dyrket mark og i 

friluftsområder. 

5 Næringsliv: Venstre vil drive en aktiv næringspolitikk innenfor alle bransjer og tiltrekke til 

seg grønne, fremtidsrettede arbeidsplasser. 

6 Infrastruktur: Venstre ønsker at kommunen skal være en aktiv reguleringsmyndighet for å 

stimulere til helhetlig byutvikling. Vi vil begrense all trafikken gjennom byen fra havnen. 

7 Digitalisering i helse: Kommunen må ta i bruk ny velferdsteknologi fordi nye 

helseutfordringer krever nye virkemidler som sikrer trygghet til for alle. 

 

 

 

 

 

Byutvikling - Fjordbyen Moss 

Venstre mener by- og stedsutvikling er svaret på alle de syv politiske utfordringene. 

Nasjonalt har Venstre vunnet frem med satsing på jernbane og ny Follotunnel. Tunellen 

mellom Oslo og Ski åpner i 2021. Da kuttes reisetiden mellom Oslo og Moss med 12 

minutter. Moss kommune må være forberedt på at mye av veksten rundt Oslo med dette 

vris mot Moss. Dette betyr mer næringsliv og flere innbyggere.  

Venstre mener den største veksten må skje i Moss sentrum. Vi vil utvikle Fjordbyen Moss og 

ønsker mange boliger og arbeidsplasser i gåavstand til nye Moss stasjon og til den nye 

fergeterminalen. Dette må kombineres med fine gater og torg hvor det er handel og 

kulturliv. Venstre vil ha høyhus i sentrum. Dette vil gi mange boliger og flere arbeidsplasser. 

Det vil gi oss en pulserende og levende by. Smart by er et konsept for langsiktig 

byplanlegging. Smart by er en by som bruker digital teknologi og innovative metoder for å 

gjøre livet bedre for innbyggeren, og driften mer effektiv. 

Våre syv politiske hovedutfordringer: 

1 Kommunikasjon: Venstre vil ha økt dialog med innbyggerne og arbeide for et bedre samarbeidsklima 

mellom de politiske partiene. 

2 Fellesskap: Venstre vil jobbe for rause felleskap og fine møteplasser som inkluderer alle og forhindre at 

noen av oss faller utenfor. Dette gjelder både arbeidslivet, skolen og det sosiale. 

3 Skole: Skolen må bedre tilpasses den enkelte elev. Det vil også motvirke frafall. 

4 Bymiljø: Fortetting rundt togstasjonene vil forhindre utbyggingspress på dyrket mark og i friluftsområder. 

5 Næringsliv: Venstre vil drive en aktiv næringspolitikk innenfor alle bransjer og tiltrekke seg grønne, 

fremtidsrettede arbeidsplasser. 

6 Infrastruktur: Venstre ønsker at kommunen skal være en aktiv reguleringsmyndighet for å stimulere til 

helhetlig byutvikling. Vi vil begrense all trafikk gjennom byen fra havn, Rv 19 og fergene. 

7 Digitalisering i helse: Kommunen må ta i bruk ny velferdsteknologi fordi nye helseutfordringer krever nye 

virkemidler som sikrer trygghet for alle. 



Venstre vil: 

 

 Utvikle Fjordbyen Moss ved dagens fergeleie til å bli en smart by 

 Flytte fergeleiet til havneområdet ved den nye stasjonen 

 Flytte containere og containertrafikk til Borg Havn i Fredrikstad 

 Legge fergetrafikken i tunell  

 Bygge strandpromenade mellom sentrum og Feste 

 Bruke gammel jernbanetrase som sykkelvei, Kambo-Sentrum-Rygge 

 Bygge lokk over jernbanen langs fjorden 

 Drive attraktiv byutvikling rundt ny jernbanestasjon 

 Bruke fjorden som ferdselsåre sammen med ny teknologi 

 Utvikle attraktive byrom og møteplasser 

 Gjøre Moss til en plussby med større energiproduksjon enn forbruk 

 

Stedsutvikling i hele kommunen 

Venstre vil: 

 Prioritere tettstedsutvikling rundt alle de tre jernbanestasjonene i kommunen 

 Videreutvikle Nesparken som et folkehelsetilbud med ny svømmehall 

 At alle skolekretser skal bestå og videreutvikles som nærmiljøsentre 

 Etablere sykkelveier langs alle hovedveier i kommunen 

 Bedre bussforbindelsen mellom Larkollen og Moss sentrum 

 Etablere ruter for førerløse busser og shuttlebusser til sentrum og stasjonene 

 

Skole og utdanning 

Venstre vil: 

 Venstre vil ha ungdom med på å utvikle et ungdomshus i gamle Moss fengsel 

 Arbeide for høyskolemiljø i Moss og utnytte nærheten til universitetsmiljøet på Ås 

 Styrke samarbeidet med Ungt Entreprenørskap på alle klassetrinn 

 At kulturminneplanen blir en levende del av nærmiljøskolen 

 Satse på Halmstad skole som nærmiljøsenter med ny ungdomsskole 

 Styrke kunst og håndverksfag 



 Tilby alle elever å lære om programmering 

 Utvikle tverrfaglig ungdomsteam til å følge opp dem som ikke fullfører grunnskolen 

 Gi mer praktisk undervisning 

 Gi tettere voksenkontakt på skolene 

 Tilby internasjonale linjer i grunnskolen (IB) 

 Opprettholde dagens skolestruktur 

 Integrere kulturskolen i skolehverdagen 

 Øke voksentettheten gjennom samarbeid med frivilligheten 

 Skolen skal ha sosionomer, barnevernspedagoger og psykologer 

 Utvikle en kultur hvor det er lov å feile 

 

Helse 

Venstre vil: 

 Sikre fritt brukervalg i hjemmetjenesten 

 Bedre kontinuiteten i hjemmesykepleien 

 Ta i bruk velferdsteknologi som gir økt trygghet og verdighet for den enkelte 

 I samarbeid med frivilligheten utvikle besøkstjeneste for eldre 

 Legge til rette for at det bygges seniorboliger i de ulike delene av kommunen 

 Gi bedre tilbud til innbyggere under 18 år som sliter med rus og psykisk helse 

 

Næringsliv 

Venstre vil: 

 At Moss kommune skal ha en fullverdig næringsavdeling for å utløse potensialet i 

beliggenheten til kommunen 

 Flytte fokus fra containervirksomhet til mindre arealkrevende virksomheter 

 Markedsføre at Moss ligger midt i Norges største arbeidsmarked 

 Bruke konsepter med smart by som skaper nytt næringsliv 

 

 

 



Kunst, kultur og kulturlandskap 

Venstre vil: 

 Ha felles forvaltning av landskapsvernområdene på Jeløy og Rygge 

 Videreutvikle Vansjø som et viktig friluftsområde 

 Legge til rette for rekreasjon og opplevelser i naturen 

 Arbeide for et varig vern av Mosseskogen, Mosseskogen og Nordre Jeløy 

 Sikre det eksisterende teater- og musikkmiljøet i kommunen og koble kunstmiljøet til 

skolene 

 Løfte middelalderkirken i Rygge til et nasjonalt viktig kulturminne. 

 Utvide Moss By- og Industrimuseum til også å omfatte landbruk og natur 

 Reetablere et historisk hageanlegg på Alby gård 

 Løfte statusen på våre kulturminner til UNESCOs verdensarvsliste 

 Ha byggestopp på Jeløy inntil ny Riksvei 19 står ferdig 

 Utvikle Varden til en kulturhistorisk møteplass i samarbeid med innbyggerne 

 Skilte og vedlikeholde kulturminner og kulturstier i hele kommunen  

 Benytte Torderød som en viktig offentlig møteplass  

 

Klima 

Venstre mener det er behov for et taktskifte og tydelig opptrapping av klimatiltak. Med 

dette programmet vil Nye Moss være blant de ledende norske kommuner på klimapolitikk.  

Venstre vil: 

 At klimautslippene reduseres med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015.  

 Innlemme FNs bærekraftsmål som del av all kommunal rapportering og målstyring.  

 At alt kommunalt transportarbeid skal være fossilfritt innen 2030 og at det for 

innbyggerne skal være enkelt å velge fossilfritt.  

 At nye byggeprosjekter og boligområder utformes i henhold utslippsnivåer som er 

nødvendig for å nå klimamålene.  

 Etablere et miljøkvalitetssystem for nye bygg og rehabilitering som legges til grunn for all 

kommunal byggeaktivitet kommunen. 



 Kreve at minst 85 prosent av alt husholdningsavfall i Moss kommune gjenvinnes. Dette 

inkluderer biologisk behandling av organisk avfall. 

 Utarbeide en plan for hvordan kommunen skal bli en foregangskommune for reduksjon 

av mikroplastforurensing og bruk av plast. Planen skal inkludere tiltak for å redusere 

mikroplastforurensing fra kommunale idrettsanlegg. 

 Aktivt bruke offentlige innkjøp for å utfordre næringslivet til å levere bedre og mer 

effektive tjenester samt støtte opp under kommunens miljø- og klimamål. 

                  

 


