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Folk først 
Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med 
de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode og 
framtidsrettede løsninger for skole, miljø, eldre, verdiskaping og kultur. 
 
Venstre vil prioritere å få liv tilbake til Moss sentrum. I vår valgbrosjyre, 
Moss tilbake til sentrum, forplikter vi oss til å satse på det vi mener er 
nødvendig for å utvikle Moss by som sentrum for regionen og bli mer attraktiv 
som handelssted og møteplass for innbyggerne. Dette programmet presenterer 
Venstres helhetlige politikk for Moss kommune. 
 
Venstres mål er at Moss kommune skal være åpen og serviceorientert. Venstre 
vil lage nøkterne budsjetter og spare penger hvor dette er mulig, slik at disse kan 
bli brukt til å øke kvaliteten på tjenestene, hvor skolen er hovedprioritet.  

For Venstre er det en selvfølge at kommunen har en klar og tydelig dialog med 
innbyggerne. Demokratiske prosesser skal være åpne slik at borgerne skal kunne 
delta i folkestyret på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. 
Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit. 

Venstre mener det politiske ansvaret i Moss må bli tydeligere. For å 
ansvarliggjøre partiene som til enhver tid sitter med makten, ønsker vi å innføre 
parlamentarisme. Et byråd som utgår fra et flertall i bystyret vil gjøre det enklere 
for velgerne å plassere ansvaret for politikken der det hører hjemme. Det vil 
også føre til sterkere politisk styring og kontroll over kommunens virksomhet, 
og fjerner politikernes mulighet til å skylde på administrasjon og rådmann når 
noe er galt. 
 
Venstre ønsker å utvikle et bedre servicetilbud med gode fagmiljøer på en rekke 
områder for å kunne forbedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, spesielt i 
forbindelse med samhandlingsreformen. Derfor har Venstre som mål å etablere 
en større kommune i Vansjøregionen. Identiteten til Moss som by med sin 
historie, sitt næringsliv og sin kultur vil uansett leve og bestå uavhengig av 
kommunegrensene. 
 
Moss kommune er som organisasjon avhengig av fornøyde, kompetente og 
serviceinnstilte ansatte. Kommunen skal være en ansvarlig arbeidsgiver som tar 
godt vare på sine ansatte. Dette vil også komme innbyggerne til gode. 



Moss tilbake til sentrum 
Som beskrevet i Venstres valgbrosjyre vil vi ha Moss tilbake til sentrum. 
Tiltakene som er beskrevet i valgbrosjyren er plassert her i valgprogrammet 
under det tema det hører hjemme. 
 
Moss har knapphet på utbyggingsarealer både for boliger og næring. Derfor 
ønsker Venstre å fortsette med en fortetting i sentrum. Vi vil tilrettelegge for 
høyere bygg for å sikre større og gode boliger, også for barnefamilier, med 
unntak av de områder hvor det er ønskelig å bevare historiske trekk i bybildet. 
 
Et dynamisk næringsliv trenger både arbeidsskapere og arbeidstagere. Venstre 
ønsker en enklere hverdag for småbedriftseiere i byen, og å legge til rette for at 
flere kan skape og utvikle nye bedrifter. Dette er en del av Venstres strategi for å 
få Moss tilbake til sentrum. 
 
Venstre vil ha et mer fleksibelt parkeringsregime, samt et bedre kollektivtilbud 
og et nettverk av gang- og sykkelveier inn til sentrum. Moss skal være et 
levende sentrum både på dag- og kveldstid for byens innbyggere. 
 
Mosseskolen – trivsel gjennom kunnskap  
Skolen vil fortsatt være Venstres hovedprioritet for utvikling av vårt 
lokalsamfunn. Venstres visjon for skolene i Moss er at alle skal ha eierskap til 
og stolthet over det som skjer i Mosseskolen. Moss kommune skal utvikle den 
strategiske skoleplanen med felles mål, men hvor den enkelte skole kan dyrke 
sin identitet. Foreldre, elever, lærere, rektorer og politikere skal sammen bidra til 
en bedre skole i lokalsamfunnet gjennom Moss kommunes årlige skoleverksted. 
 
Venstre vil prioritere innholdet i skolen. Det betyr at kunnskap gjennom god 
ledelse, flere lærere og bedre læremidler gjennom ny teknologi skal prioriteres 
foran sosiale tiltak som SFO-priser og frukt og grønt. Venstre vil øke 
lærertettheten i Moss for å styrke undervisingstilbudet til elevene. En målsetting 
for lærertetthet skal defineres i kommunens strategiske skoleplan. 
 
Den strategiske skoleplanen skal også inneholde mål for å øke lærernes og 
skoleledelsens kompetanse på områdene rus, mobbing og vold i skolen. Videre 
bør planen inkludere styrket helsesøstertjeneste i skolene, mål for et kriseteam 
som kan gå inn i konflikter samt mål for en vaktmesterordning for alle skoler 
med tanke på godt vedlikehold og god oppfølging. 
 
Venstre vil stille relevante krav til kvalifikasjoner for å undervise i Mosseskolen 
og tilby kompetanseheving der det er nødvendig. 
 



Venstre vil utarbeide en lokal læreplan for demokratiutvikling og deltakelse i 
lokalsamfunnet. Venstre ønsker å involvere barn og unge mer i utviklingen av 
Moss og gjennom denne lokale læreplanen og et aktivt ungdommens bystyre vil 
Venstre gi ungdom og andre økt mulighet til å påvirke. 
 
Alle skal begynne på en skole hvor de kan fullføre hele skoleløpet, enten som 
1.-7. trinn eller 1.-10 trinn. Venstre vil tilbakeføre Krapfoss skole til 1.-7. skole i 
valgperioden, enten ved at skolen bygges ut eller at elevinntaket reguleres slik at 
dagens skole kan romme 1.-7. trinn. 
 
Venstre vil ha gode rådgivere til å rettlede ungdom til videre utdanning og 
yrkesvalg. For å få ned frafallet i skolen er det viktig at alle elever har tilgang på 
gode rådgivningstjenester. Rådgiverne på ungdomsskolene og i videregående 
opplæring må jobbe tettere sammen – også med lokalt næringsliv. 
 
Det skal lages en plan for mer praktisk rettet undervising på ungdomstrinnet. 
I samarbeid med fylkeskommunen ønsker Venstre å gi alle som trenger det, et 
tilbud om frivillig sommerskole mellom ungdomskolen og videregående skole. 
Målet er å støtte opp under overgangen til yrkesvalg og videregående opplæring. 
 
Eldreomsorg for dem som trenger det mest 
I løpet av de neste tiårene, vil personer med demens fordobles. Venstre vil 
derfor styrke tilbudet til denne gruppen, og opprette flere egne avdelinger for 
demens på sykehjemmene, samt prioritere personell med geriatrisk kompetanse 
i de samme avdelingene. Venstre vil bygge ut dagsentertilbudet for demente og 
personer med alderspsykiatriske lidelser. Venstre ønsker egne avdelinger for 
lindrende pleie i terminalfasen.  
 
Venstre mener at alle som trenger omsorg skal få den hjelpen de har behov for, 
men samtidig ha en reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker. Det 
hjemmebaserte tjenestetilbudet må derfor utvikles i tråd med kommunens pleie- 
og omsorgsplan. Et godt balansert tilbud vil kunne redusere behovet for 
institusjonsplasser. 
 
Venstre vil stimulere til løsninger som i større grad åpner for at pårørende bidrar 
i eldreomsorgen. Kommunens frivillighetspolitikk skal omfatte en base for 
frivillige som vil bidra til mer trygghet, sosiale tiltak og tjenester for eldre. 
 
Miljø for våre etterkommere 
Venstre vil fortsatt hindre byggeprosjekter som beslaglegger de grønne lunger 
og parker som er igjen i Moss. Vi vil utvikle kommunens plan for vern av 
kulturminner og -landskap. Derfor vil vi innføre områdevern for å sikre 
kulturminner, naturmangfoldet og friluftsområdene der hvor det er nødvendig. 



Venstre vil verne Mosseskogen med de grenser den har til Røysåsen i sør, 
den gamle fyllinga langs Osloveien i øst, Sundet i vest og Kilsbakken i nord. 
 
Venstre vil fortsette arbeidet med å få etablert et landskapsvernområde på 
Midtre Jeløy for å ivareta den unike naturen som finnes mellom Rambergbukta 
og Kjellandsvik. Dette området kan omfatte de fredede områder som er etablert 
der i dag. 
 
Venstre vil arbeide for en markalov for Mossemarka, samt følge opp vernesoner 
rundt Vansjø for å bevare villmarkspreget der det er mulig. 
 
Venstre vil kreve at alle nye boligfelt skal kunne knyttes til sentrum med gang- 
og sykkelvei. Alle utbyggingsavtaler må inneholde konkrete planer for 
utbygging og tilknytting til et slikt nettverk. 
 
For bedre kommuneøkonomi og bedre miljø vil Venstre utarbeide en plan for 
utskiftning av all kommunal utendørsbelysning til LED-teknologi. For områder 
med nyutbygging skal det settes krav til at denne teknologien taes i bruk. 
 
Venstre vil belønne boligeiere som gjennomfører tiltak knyttet til redusert 
oppvarmingsbehov, overgang til mer energieffektive og miljøvennlige 
energiløsninger og redusert strømforbruk i boligen sin. Den økonomiske 
belønningen vil gis mot dokumenterte kostnader knyttet til boligen. Det skal 
utarbeides en liste over støtteberettigede tiltak, og støtten skal ses i sammenheng 
med den aktuelle boligens sats for eiendomsskatt. 
 
Venstre vil gi alle som bygger boliger i Moss fritak fra byggesaksgebyr dersom 
de bygger til passivhusstandard.  
 
Venstre har som mål å kunne gi byen et bedre kollektivtilbud og mer 
hensiktsmessig veinett. Venstre vil støtte lokal medfinansiering for en samlet 
løsning for Moss som også omfatter midler til kollektivsatsing samt gang- og 
sykkelveier. 
 
Venstre vil fase ut den del av kommunens bilpark som i dag går på fossilt 
brennstoff og fase inn elektriske biler. Vi ser at dette særlig må kunne benyttes i 
hjemmebasert omsorg. 
 
Vi ønsker å bygge ut flere ladestasjoner i Moss. Venstre vil også være positiv til 
å bidra dersom det kommer et initiativ til å etablere en bildelingsordning for 
innbyggerne. 
 
Venstre vil følge opp Moss kommunes klima- og energiplan. 



 
Venstre ønsker en gjennomgang av hele avfallsbehandlingen med tanke på 
kildesortering og derigjennom bedre utnyttelse av avfallet som ressurs. 
 
Venstre mener føre-var-prinsippet med tanke på stråling/magnetfelt skal følges. 
Vi vil fortsatt være mot alle forslag og ønsker om å bygge eller etablere 
mobilnettmaster nær skoler og barnehager. 
 
Venstre vil utrede et nytt krematorium, gjerne i samarbeid med andre kommuner 
i Vansjøregionen. 
 
Kultur for inkludering 
Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og kulturbærer. Det er 
spesielt viktig å legge til rette for barn og unges muligheter til å engasjere seg 
i kultur og idrett. 
 
Venstre vil ha utarbeidet en helhetlig plan for kulturlivet i Moss. Den skal 
inkludere en plan for å dekke behovet for lokaler. En del av kommunens 
kulturplan skal være å beskrive en ny kulturscene som supplement til 
Parkteateret. Venstre vil være positiv til et samarbeid med 
utbyggere/kulturleverandører for å følge opp og realisere innholdet i 
en slik plan som en del av utviklingen i sentrum. 
 
Venstre vil fortsatt satse på Kulturskolen og Parkteateret. Disse er med på å gi 
de unge en mulighet til å utvikle sine kulturelle ferdigheter og interesser, samt at 
Parkteateret bringer inn allsidige kulturelle innslag til hele befolkningen i Moss 
og Vansjøregionen. 
 
Venstre ønsker at det etableres en flerkulturell festival. Vi mener en festival som 
fokuserer på etnisk mat, kultur og historie vil være et godt bidrag til gjensidig 
forståelse og respekt. En slik festival kan bidra til markedsføringen av Moss, 
men like viktig, bygge bro mellom ulike etniske folkegrupper. Forståelse for 
etniske gruppers kultur og historie er et godt bidrag til å motarbeide 
fremmedfrykt, intoleranse og utrygghet. 
 
Med byens beliggenhet ved innsjø og fjord skal kommunen være med på å 
etablere en vannfestival for byens mange maritime lag og foreninger. Venstre 
ønsker å synliggjøre byens beliggenhet og mange gode tilbud knyttet til dette. 
Vi ønsker å vise fram byens attraktivitet i Oslofjordområdet. 
 
 
 
 



Moss kommune skal være en garantist for å ta vare på Torderød gård. 
Venstre vil ha utarbeidet en plan for gjenreising av låven på tunet til Torderød 
og vurdere den som selskapslokale og museum for å hindre slitasje på 
hovedbygningen. 
 
Venstre vil støtte etablering av en flerbrukshall på Jeløy, gjerne som en del av et 
helhetlig anlegg for Sprint Jeløy. 
 
Fellesløsninger for næringslivet 
Venstre ønsker å etablere et gründersenter i sentrum. Kommunen skal stille med 
kontorhotell med nødvendig infrastruktur og sekretær/rådgiver som kan bistå 
lokale gründere og småbedrifter med veiledning i forhold til offentlige 
rapporteringskrav. Gründere og enkeltmannsforetak kan leie kontor på 
gunstige vilkår. 
 
Gründersenteret skal også tilby en kontortjeneste til pendlere fra Moss, 
som et alternativ til hjemmekontor. Dette vil legge til rette for et bredere 
kontaktnettverk for byens gründere og småbedrifter. 
 
Vi vil bidra til et miljø hvor man kan møte personer innen samme 
interesse/fagfelt, og hvor det er lagt til rette med sentralbord, konferanserom og 
kontorstøtte. Venstre vet at det er mange som ønsker å starte en bedrift, men at 
oppstartskostnader gjør at man kvier seg for å begynne. Et gründersenter mener 
vi kan senke denne terskelen. 
 
Moss er et kommunikasjonsknutepunkt og med nærheten til Oslo kan det være 
mulig å legge flere konferanser til Moss. Et konferansehotell kan bidra til å få 
bygget en ny kulturscene og skape mer liv i sentrum. 
 
Venstre vil fortette havneområdet for å skape en enda mer effektiv og 
framtidsrettet havn i Moss og samtidig åpne for å utvikle en ny bydel når 
jernbanen flyttes. 
 
Venstre vil gi utbyggere lavere byggesaksgebyrer dersom de planlegge med 
standard for passivhus ved nybygging/rehabilitering. 
 


