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Når du velger Venstre er du:

Miljøbevisst

Ansvarsfull

Samfunnsbevisst

2

4	 Omsorgsfull

Klimautfordringene representerer en av de største utfordringen i 
menneskets historie. Norge har med sin oljerikdom en historisk mulighet 
til å bidra til å introdusere hydrogensamfunnet for verden. Venstrelinja 
prioriterer miljøvennlige løsninger.

Venstre har som mål å innføre borgerlønn - en garantert minsteinntekt for 
alle som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.
Venstre prioriterer mer til dem som trenger det mest og ser 
enkeltmennesket.

Venstre vil ha en framtidsrettet nyskapingspolitikk hvor småbedriftene 
står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, med stabilt 
gode rammevilkår.

Utgangspunktet er enkeltmennesket, ikke grupper eller klasser.
Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst. Samtidig må vi finne 
gode fellesskapsløsninger som tar vare på både friheten og ansvaret. 
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Miljø
Klima
Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Derfor vil Venstre 
arbeide for at Moss kommune skal utarbeide sin egen lokale klimaplan. Målet er at 
Moss gjennom lokale tiltak skal bidra til de nasjonale klimamålsettinger. 

Miljøvennlig oppvarming
Moss Venstre skal arbeide for at alle offentlige bygninger i størst mulig grad skal 
varmes opp av lokal termisk energi, for eksempel fjernvarme, biobrensel eller 
jordvarme.

Sykkelbyen Moss
Moss Venstre vil gjøre byen mer brukervennlig for syklistene, gjennom et godt utbygd 
gang- og sykkelveinett. Det skal utarbeides detaljerte planer for sykkeltraseer. 
Venstre vil utrede mulighetene for å få til en bysykkelordning. Moss kommune skal 
kreve utbygging av gang- og sykkelveg fram til skoler når nye boligområder legges ut.

Kultur
Moss kommune skal lage en komplett kulturminnevernplan. Molbekk-området i 
Mosseskogen, Verket, Bjerget, Klommesten, Blåbæråsen og Rønningen skal minimum 
inngå som en del av det vernede området. Kulturminnevernet må styrkes og 
sanksjons-muligheter ved ulovligheter klargjøres. Venstre vil særlig følge opp de 
estetiske retningslinjene ved utbygginger.

Naturvern i spesielt viktige områder:
Et landskapsvernområde på midtre Jeløy (mellom Kjellandsvik og Ramberg), 
naturreservat på Tangen, rundt Kongshavntjern og i Orebukta (Hvittingbukta). 
For å skape en større helhet på nordre Jeløy, skal det også vurderes vern i Kølabonn, 
på den sørlige delen av Bevøya og på Bile.

Mosseskogen: Fra Røysåsen (høyde 80) og nordover til høydedraget nord for Mol-
bekktjernet/sør for Kambo Mølle (høyde 60), spesielt områdene langs Kongevegen og 
rundt Molbekktjernet og isrenna til Mossesundet.

Vansjø: Landskapet i et bredt belte langs Mosseelva fra E6 til Elverhøy, deler av 
Dillingøya og begge Kvernøyene. Mossemarka er et viktig friluftsareal, men 
Moss Venstre mener likevel at Slettemosen, Skaremosen og Breimosen bør vurderes 
for eksempel med ferdselsvern utenom vintersesongen, i tillegg til den fredningen som 
er på myrområdet Ishavet.



4

Småbedrifter
Moss havn
Moss havn skal betjene næringslivet i Mosse-distriktet innenfor 
dagens arealer. Havnens aktiviteter skal begrenses til hverdager mellom kl 07 og 22.

Arbeidsgiveravgift
Moss Venstre ønsker at det i Mossedistriktet skal bli opprettet en prøveordning hvor 
man slipper arbeidsgiveravgift på lærlinger. Vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften på 
lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb.

Vi støtter gründere
Vi vil ta initiativet til et samarbeid mellom kommunen, skoler og næringslivet, hvor folk 
som vil starte sin egen bedrift kan få tilgjengelig start- og utviklingskapital og 
kunnskap. En slik ordning bør fungere som et kompetanse- og finansieringssenter for 
gründere i Moss.

Samferdsel
Moss Venstre vil ha utredet en lokal finansiering av en vegløsning for Moss sentrum.

Moss-Horten forbindelse
Moss Venstre støtter en utredning av en tunnelforbindelse mellom Østfold og Vestfold 
til erstatning for ferga Moss-Horten. 

Skole
Kompetanseår for lærere
For systematisk å gjøre etter- og videreutdanningsordningene bedre vil Venstre gradvis 
innføre et kompetanseår for lærere – det vil si en ordning som innebærer at lærere, 
etter et visst antall år kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å 
praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen. Venstre vil jobbe for en 
prøveordning i Moss. 

Politikere og foresatte hånd i hånd
Venstres mål er at skolene skal ha mer frihet, men samtidig må foreldre og politikere 
ha innsyn i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet. Politikerne skal hvert år, 
gjennom en kommunal skolekonferanse bidra til utviking av lokal skolepolitikk slik det 
er nedfelt i avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.
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Tilpasset opplæring i skolen
Vi vil at alle elever i større grad får opplæring tilpasset eget nivå, f.eks ved å gi elevene 
rett til individuelle studie- og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme. Derfor vil 
Venstre at barn som viser tendenser til adferdsvansker og læreproblemer skal utredes 
på et tidligst mulig stadium slik at de kan få hjelp til å mestre hverdagen. 
Venstre vil at helsesøstre og PPT skal ha fast tilhold på skolene. 

Fysisk aktivitet i skolen
Moss Venstre ønsker å innføre flere timer med fysisk aktivitet i skolen.

Styrket rådgivningstjeneste
Vi vil styrke rådgivningstjenesten for å sikre elevene bedre overgang mellom 
grunnskole og videregående skole, noe som vil forebygge frafall.

Sosialt Ansvar
Bevar lokalsykehuset i Moss
Sykehuset i Moss ivaretar viktige akutte, medisinske funksjoner. For at sykehuset 
fremdeles skal kunne tilby gode og nødvendige tjenester til borgerne, vil Moss Venstre i 
neste periode jobbe mot dagens utvikling med stadig mer nedskjæringer. Moss Venstre 
ønsker å bevare akuttfunksjonen til sykehuset. 

Styrking av psykiatri
Moss Venstre ønsker å styrke innsatsen overfor spesielle målgrupper innenfor 
psykiatrien. Barn og unge skal ha mulighet til rask og riktig oppfølging. Etniske 
minoriteters tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp må også styrkes og prioriteres. 

Frivillighet
Moss kommune skal utarbeide en lokal frivillighetspolitikk for å ta vare på mer av 
borgernes lokale engasjement.

Enklere støtteordninger
En forenkling av de ulike støtteordningene og sosialhjelpsatsene, slik at alle som 
trenger støtte skal få et bedre grunnlag for selv å kunne arbeide seg ut av problemene. 
Venstre vil innføre en ny velferdsmodell basert på borgerlønn.

Fairtrade
Vi vil at en større andel av matforbruket på kommunale institusjoner og arbeidsplas-
ser omgående skal være Fairtrade-produkter. Moss Venstre vil vri matforbruket i mer 
miljøvennlig retning samt gjøre Moss kommune til en pådriver innen etisk 
handel gjennom kommunens rolle som storinnkjøper. 



1. Sindre W. Mork
Sindre Westerlund Mork fra Moss jobber med kommunikasjon og 
samfunnskontakt. Han er gruppeleder i bystyret i Moss, leder i 
Østfold Venstre og medlem av Venstres landsstyre. Han har 
tidligere sittet i fylkestingets helseutvalg.

2. Marta D. Lindås
Marta D. Lindås fra Spydeberg er lærer og har vært aktiv i 
lokalpolitikken i seksten år, fire av disse også i fylkespolitikken. 
Hun har hatt tillitsverv i Venstre lokalt, i fylkeslaget og i sentralstyret.

3. Ulf Trenum
Ulf Trenum fra Fredrikstad er smådbedriftseier og har vært aktiv 
i Venstre siden 1985. Han har representert Venstre i Fredrikstad 
kommunestyre siden 1999. Han er tidliger leder i Østfold Venstre og 
har sittet i fylkestingets miljøutvalg.

4. Finn-Erik Blakstad
Finn-Erik Blakstad driver Ekeby gård . 
Han er ny i fylkespolitikken. Finn-Erik har bakgrunn fra 
lagsarbeid og har bred internasjonal erfaring.

Det kreative og nyskapende Østfold    
Venstre vil ha en nærings- og innovasjonspolitikk med økt innsats på forskning og 
utvikling, og en politikk som hjelper gründere og småbedrifter fram. 
 Vi vil:

     • Bruke fylkeskommunens virkemidler til å utvikle et kulturbasert næringsliv 
basert på de sterke kulturklyngene i fylket.

     • Innføre en prøveordning for fjerning av arbeidsgiveravgiften for 
lærlingeplasser og nyetablerte bedrifter.

Mer til dem som trenger det mest!
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på
hverandre. I Norge handler det ikke lenger om å løfte
hele befolkningen, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.
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   Vi vil:
• Ha særlig fokus på barns og unges oppvekst.
• Gi et tilbud om begrenset juridisk hjelp til enkeltpersoner.
• Velge en prøvekommune for utvidet gratis tannpleie.
• Arbeide for at fylkeskommunen forplikter seg til å handle.
  varer som har merket for rettferdig handel.
• Opprettholde internatskoletilbudet i Halden for elever.
  med spesielle opplæringsbehov.

Et moderne Miljøfylke
Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre 
vil fortsatt være et moderne, optimistisk og ansvarlig miljøparti.
   Vi vil:
 • Bruke flere fylkeskommunale midler på miljø i første rekke på
   vassdragene.
 • Satse på bioenergi og stille strenge miljøkrav til eventuell gassterminal
   i Østfold.
 • Gjøre hele Østfoldkysten tilgjengelig for allmennheten.
 • Lage en komplett kulturminnevernplan for Østfold.
 • Være pådriver for realisering av høyhastighets jernbane.
 • Arbeide for at flere benytter kollektivtilbudet og at dette er
   tilpasset skolestrukturen.
 • Påse at Rygge sivile lufthavn overholder gjeldende miljøkrav.
 • Utrede tunnelforbindelse mellom Østfold og Vestfold.

Skole for kunnskap og like muligheter
Venstre vil styrke den offentlige skolen ved å styrke læreren. Læreren skal være en 
autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og være et menneske som bryr seg, 
stiller krav og setter grenser
   Vi vil:

• Innføre kompetanseår til lærerne for kompetanseoppbygging som en     
   prøveordning på en valgt skole eller avdeling.
• Utvide tilbudet på VG 1 videregående skole i fylket.
• Bidra til åpenhet og medvirkning fra ansatte, elever og foreldre i videre            
   utvikling av skolene og skoletilbudet.
• Styrke elevtjenesten i den videregående skolen.

Åpenhet, lokaldemokrati og fylkeskommunens virksomhet
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne 
orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, 
uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en 
forutsetning for tillit.

Venstre er Norges sosialliberale parti.
       www.venstre.no/ostfold
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Moss Venstres toppkandidater  
til kommunevalget 2007 i Moss
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Sindre Westerlund Mork
46 år. De to viktigste politiske sakene mener jeg er 
miljø og skole. Hver og en av oss kan bidra med sitt. 
Det vi gjør lokalt, hjelper også globalt. Skal vi kunne 
utvikle kunnskap og sammen skape et godt samfunn 
må vi ha gode lærere og gode skoler. Det gir hver 
enkelt elev mulighet til å utnytte sine egenskaper og 
interesser. 

Berit Caroline Haaland
63  år. Jeg har valgt Venstre fordi enkeltindividet settes 
i fokus. Min viktigste oppgave som politiker er å bidra til 
at ditt liv blir best mulig. Borgerlønn, integrering, hjelp 
til selvhjelp og gode oppvekstvilkår for barn er viktig for 
meg. Jeg er utdannet spesialpedagog, uføretrygdet, 
mor og bestemor så jeg har høstet mange erfaringer 
som jeg drar nytte av i politikken.

Per Vagmo
63 år. Jeg er selvstendig næringsdrivende innen 
markedsføring og reklame. Hovedsaker for meg er 
Miljø, seniorsaker og lokalt næringsliv. Jeg tror at lokale 
miljøtiltak er med på å  hjelpe det globale miljøet .
Derfor er ”Tenk globalt - stem lokalt” vårt miljøslagord i 
Moss. Er leder for Moss Venstre i 2007.

Øyvind Haaland.
Jeg er 25 år, og jobber som kredittkonsulent til 
daglig. For Moss ønsker jeg i tillegg et pulserende og 
stadig voksende næringsliv, et utdanningstilbud etter  
videregående og et fristende hverdagsliv, spesielt for 
barnefamilier. I tillegg er jeg engasjert i internasjonale 
demokrati- og utviklingsspørsmål.

Johan Christian Tønnesen
28 år. Jobber som personalkonsulent. Mine hovedsaker 
er helse- og sosialpolitikk, miljø og kollektivtrafikk. Jeg 
ønsker en by med godt og omfattende helsetilbud til 
borgerne og en bedre bilavvikling, hvor fotgjengere, 
syklister og kollektivtrafikk dominerer bybildet.

www.venstre.no/ostfold/moss


