
FORTSATT STYRING I MOSS 

FOR FELLESSKAPET, MOT PRIVATISERING 
  

 

  

 

Moss Arbeiderparti, Moss Sosialistisk Venstreparti og Moss Rød 

Valgallianse(nå Moss Rødt) inngikk i 2003 en plattform hvor vi lovet 

å få kontroll med økonomien og stoppe privatiseringen og 

konkurranseutsettingen. Vi lovet de som arbeider i kommunen bedre 

arbeidsforhold, og en arbeidsgiverpolitikk som så på egne ansatte som 

ressurser. Dette arbeidet vil vi fortsette i perioden 2007 – 2011sammen 

med Uavhengig Georg Fiane. 

 

  

 

Moss kommune er godkjent av Regjeringen som kvalitetskommune de 

neste 3 årene. Vi skal satse på økt kvalitet i alle ledd av kommunen. 

Det overordnede mål er gode skoler, en trygg og forutsigbar 

eldreomsorg, full barnehagedekning og en kommune som aktivt er 

med og bygger opp under et godt miljø og kultur- og næringsliv.  

 

 

 

Universell utforming legges til grunn i all kommunal planlegging. 

Moss Kommune skal gjøres til en foregangskommune på 

livsfasebasert arbeidsgiverpolitikk. Vi sier fortsatt nei til privatisering 

og konkurranseutsetting av skoler, barnehager og helse og 

omsorgsektoren. Vi vil sette i gang mer kommunal boligbygging. Vi 

skal videreføre jobbgarantien / ungdomsgarantien vi har utarbeidet i 

samarbeid med LO Moss i forrige periode.  

 
 

 

 

 

 



Moss Arbeiderparti, Moss Sosialistisk Venstreparti, Moss Rødt og 

Uavhengig Georg Fiane vil: 

Kultur: 

 Øke åpningstiden på fritidsklubbene og åpne ny fritidsklubb på Jeløya 

 Parkteateret skal bli et regionalt kulturhus 

 

 Det igangsettes et arbeid for flere øvings- og treningslokaler og treningsområder for 

frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner. Leien på kommunale lokaler senkes og 

gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

 Økte ressurser til biblioteket. Media- og IKT-budsjettet på biblioteket styrkes. 

 

Skole og oppvekst 

 Ny ungdomskole, med flerbrukshall og svømmehall på Nøkkeland gjennomføres 

 Redusere SFO satsene og vurdere en utvidelse av åpningstida 

 Øke lærertettheten i skolene 

 

 Ressursene på Kulturskolen økes. Søskenmoderasjon vurderes innført. Prisene holdes 

på 2007-nivå og vurderes senket fra 2009. 

 

 Vi skal ha full barnehagedekning. Det bygges ny barnehage på Sjøhagen. 

 

 Alle skoler skal få opprustet sine utearealer og utstyres med gode lekeapparater og 

leskur og sykkelstativer. 

 

 Økte ressurser til IKT i skolene (pc, programvare, nettverkstilknytning, brukerstøtte) 

og realfagsatsning 

 

 Styrke morsmålsopplæring og norskopplæring i barnehage og skole 

 

 Flere lærlinger i Moss kommune innen alle fagområder og særlig pleie- og omsorg 

 

 Sikre igangsetting og drift av Allaktivitetshuset på Skarmyra 

 

 Jobbe for å få flere statlige virksomheter til Moss og flere universitets- 

/høyskolestudier, f.eks i fredelig konfliktløsning  

 

Kommunikasjoner og miljø 

 Lage en lokal klima – og miljøplan for Moss der blant annet miljøutfordringene i Vansjø 

og vern av følgende områder skal med: 

    - vern av høydedragene, vern av parkene og de grønne områdene i sentrum og 

nærmiljøene i bydelene, Molbekk-området med Røysåsen i sør – Kilsbakken i nord – 

Oslovegen i øst – Mossesundet i vest, Mossemarka og verne områdene på Jeløy fra 

Rosnes og nordover.  

 



 Gjøre Moss til en foregangskommune på kildesortering. Etablere støtteordning for 

utbytting av gamle vedovner og oljefyr til renere varmekilder. 

 

 Kollektivtrafikken til og fra sentrum styrkes. Vurdere interkommunalt /kommunalt 

busselskap 

 

 Utbygging av gang- og sykkelveinett og kollektivtrafikk prioriteres langs alle 

hovedferdselsårene med stor trafikk til og fra sentrum.  

 

 Sjøbadet rustes opp og gjøres bedre tilgjengelig for funskjons- og bevegelseshemmede. 

Det settes opp benker med bord til bruk for allmennheten i Kanalparken. Det vurderes å 

legge til rette for aktiviteter for barn og unge i parken i samarbeid med Ungdommens 

bystyre. 

 Legge til rette for at Moss skal være en levende industriby med en framtidsrettet havn og 

med dobbeltsporet jernbane fra Sandbukta til Moss og videre til Såstad. 

 Arbeide for å finne gode løsninger for byens trafikale utfordringer og 

miljøforurensningen. 

 

 Fortsette støy og støvmålingene og iverksette tiltak. Stille strengere krav overfor Bastø 

Fosen i forhold til støy og utslipp  i dagens konsesjon.  

 

 Gjøre Moss til en fairtrade - og ”grønn” kommune 

 

Helse og omsorg 

 Gjennomføre og revidere pleie- og omsorgsplanen i forhold til endrede forutsetninger. 

 

 Redusere prisene på hjemmehjelp, trygghetsalarmer og matservering til  

   hjemmeboende eldre 

 

 Utvide nye Peer Gynt sykehjem og styrke og tilpasse hjemmebaserte tjenester til de 

stadig endrede behov i befolkningen 

 

 Bemanningen styrkes innen pleie og omsorg. Fortsette arbeidet med at alle ansatte i 

Moss Kommune som ønsker det skal få utvidet stilling 

 

 Støtte opp om Velferds- og Frivillighetssentralens arbeid med aktivitetstilbud og 

servicetjenester som gressklipping, snømåking m.m. 

 

 Kultur- og aktivitetstiltak overfor eldre styrkes gjennom økt satsing og bedre 

koordinering av aktivitører på tvers av institusjonene. (Den kulturelle spaserstokk) 

 

 Ungdommens helsestasjon videreføres 


