
MOSS KOMMUNE – FOR DE MANGE, IKKE FOR DE FÅ 

 

Moss skal være en kommune preget av små sosiale forskjeller og sterke 

fellesskap. Alle som bor i Moss kommune skal være trygge på at tjenestene 

de har behov for er tilgjengelige, og at alle  får den hjelpen de trenger. 

Moss skal være en by med gode møteplasser, hvor sosial boligbygging 

vektlegges. Kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres i byutviklingen. 

Moss kommune skal styrke og utvikle lokaldemokratiet, gjennom å inkludere 

innbyggerne i politiske prosesser. Deltakende demokrati skal være med på å 

styre kommunens fremtidige planer og utvikling. 

Vi må ta vare på miljøet og naturen for å sikre en god fremtid for alle. Hensynet 

til klima, miljø og natur må være med i alle avgjørelser vi tar i kommunen. De 

store utfordringene må løses i fellesskap hvor alle kan delta etter evne. 

 

Alle som er ansatt i Moss kommune skal til enhver tid ha ordnede lønns- og 

arbeidsforhold.  I Moss skal det være gode og trygge arbeidsplasser, hvor de 

ansatte kan benytte sin kompetanse til å utføre tjenester for innbyggerne.  

Framtidens Moss kommune skal bygges på en politikk for de mange, ikke for de 

få. 

 

 

1. SOSIAL UTJEVNING 

Moss er en god kommune å bo i, for de fleste. Samtidig er det sånn at stadig 

flere står utenfor, og stadig flere barn vokser opp i familier med stabilt lav 

inntekt. 

Moss SV ønsker at flest mulig skal kunne kjøpe sin egen bolig. 

Moss SV vil sikre at flere får ta del i samfunnet vi bygger i Moss. 

 

 

Moss SV vil: 

Fattigdomsbekjempelse: 

 At barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utregning av sosialhjelp. 



 At fødselspenger ikke skal regnes som inntekt ved utregning av 

sosialhjelp. 

 Redusere brukerbetalingen i barnehage og SFO. 

 Øke den kommunale støtten til Home Start. 

 Innføre felles rabattordning for barnehage og SFO, slik at det gis 

søskenrabatt for foreldre med barn begge steder. 

 Videreføre kommunal støtte til utlånssentraler for tur- og idrettsutstyr. 

 

Bolig: 

 Kreve at minst 10% av alle nye boenheter skal være små og rimelige, slik 

at folk med mindre ressurser kan komme seg inn i boligmarkedet. 

 Sette av 10 millioner kroner årlig, slik at Moss kommune kan være 

medfinansier for folk i etableringsfasen. Når leiligheten selges får 

kommunen tilbake innskuddet 

 Bruke Startlånsordningen aktivt, og med raushet og fleksibilitet. 

 Bygge eller kjøpe flere kommunale utleieleiligheter. En del av disse skal 

drives etter leie-til-eie-prinsippet hvor husleia går med til å finansiere kjøp 

av leiligheten. 

 At Moss kommune skal ligge under markedspris på utleieleiligheter, for å 

motvirke uønskede høye husleier. 

 At det i den videre planleggingen av Sjøsiden, hvor Moss kommune er 

inne på eiersiden, skal det være plass for boliger til folk med forskjellig 

betalingsevne. 

 Stille strenge klima- og miljøkrav til utbyggere 

 

2.MILJØ OG SAMFERDSEL: 

Moss er en kommune med fjord, land og skog, levende bymiljø og flotte 

naturområder. Det vi har i fellesskap må vi ta vare på i fellesskap. 

Miljøproblemene rammer oss der vi bor, og mange av løsningene finner vi også 

her. Derfor skal Moss kommune følge opp FNs bærekraftsmål. Moss SV skal ta 

kampen mot forurensing, forsøpling og utslipp i Moss. 

God kollektivtrafikk gjør at folk kommer seg dit de skal på en enkel og 

miljøvennlig måte. For folk som reiser skal kollektivtilbudet være et naturlig 

førstevalg. Moss skal være en by der man ikke må ha bil for å komme seg frem. 

Gode, sammenhengende gang- og sykkelveier skal gjøre det mulig å velge bort 

bilen. 



 

Moss SV vil: 

Klima og miljø: 

 Utarbeide og følge opp kommunal klimaplan. 

 Innføre FNs klimamål i Moss kommune. 

 Vektlegge klimahensyn i anbudsprosesser. 

 Alle kommunale og leide bygg skal være energieffektive og 

miljøfyrtårnsertifiserte. 

 Det skal etableres flere ladepunkter for el-biler i hele kommunen. 

 Kommunens bilpark skal være utslippsfri. 

 Nye bygg skal ha tekniske anlegg som gjør lading av el-biler og el-sykler 

mulig. 

 Ved etablering av nye bygg og forretninger skal det stilles krav til 

sykkelparkering. 

 Kommunen skal belønne ansatte som bruker sykkel eller el-sykkel i sin 

tjeneste innad i kommunen. 

 Moss havn skal baseres på strøm fra land. Skip som ligger til kai skal ikke 

ha motorer i gang mens de er i havna. 

 Framtidas ferjer mellom Moss og Horten skal være elektriske. 

 Transportbehov skal vektlegges i byplanlegginga. Boligbygging skal 

gjøres i områder med godt utbygd kollektivtilbud.  

 Moss kommune skal være plastfri og ha gode gjenvinnings- og 

kildesorteringsløsninger. 

 Alle kommunale kantiner skal ha et fullverdig vegetarisk alternativ til alle 

måltider. 

 Holde Vansjø rent, og si nei all utbygging som kan forurense vannet og de 

sårbare naturområdene som grenser til vannet. 

 Verne om bekkene og aktivt jobbe for at livet i og rundt bekkene blir 

skjermet mot forurensning og forsøpling. 

 Verne om livet og økosystemet i fjorden og være pådriver for nødvendige 

tiltak.  

 Lage leveområder for bier, humler og andre viktige insekter ved å støtte 

og ta initiativ til etablering av blomsterenger og planting av 

insektvennlige blomster og trær. 

 

Samferdsel: 



 Kollektivtilbud skal være et naturlig førstevalg for reisende. Det må være 

regelmessige bussavganger i hele kommunen, og kollektivtrafikken må 

gis fortrinnsrett i de mest trafikkerte gatene. 

 Flere bussavganger, spesielt på Halmstad og i Larkollen, inkludert kveld 

og helgeruter. 

 Si nei til alle store veiutbygginger, med unntak av Riksvei 19. 

 Si nei til bompenger ved utbygging av Riksvei 19, og heller vurdere 

løsninger for veiprising. 

 Dersom veiprising innføres, må det være et godt utbygd kollektivtilbud. 

 Eventuelle bompenger bør betales av de som bruker Bastøferga. 

 Etablere kollektivgater eller -felt i de mest trafikkerte områdene, slik at 

bussene kommer lettere frem. 

 Kraftig reduserte priser på buss i perioden der jernbane og RV19 bygges. 

 Ha Riksvei 19 i tunnel fra sentrum til E6 . 

 Si nei til fastforbindelse, bro eller tunnel, mellom Moss og Horten. 

 Fortgang i utbygginga av sammenhengende gang- og sykkelstier, med 

strekninga Larkollen-Dilling som førsteprioritet. 

 Bygge gang- og sykkelbru over kanalen og gang- og sykkelbru mellom 

Krapfoss og Nesparken. 

 Bygge underganger for gående og syklende ved de mest trafikkerte 

veiene, med skoleveier som førsteprioritet. 

 Sette ned fartsgrensa i sentrum til 15 km/t for å skape «Shared space» slik 

at bilister, gående og syklende kan dele sentrumsgatene. 

 At alle nybygg skal ha sykkelparkering med tak, og mulighet til å lade el-

sykkel. 

 Vurdere å innføre «Hent meg» i Moss, i samarbeid med taxinæringen. 

 Utrede muligheten for å etablere et kommunalt busselskap for bussruter 

internt i Moss kommune. 

 Busser i Moss skal være utslippsfrie. 

 Etablere gratis parkering utenfor sentrum med gode kollektivforbindelser 

inntil Riksvei 19 er utredet.   

 Lokaltoget skal stoppe på Rygge stasjon 

 

Vern: 

 Etablere markagrense som en utbyggingsgrense mot friluftslivsområder. 

 Varig vern av Mosseskogen mellom Røysåsen og Kilsbakken. 

 Verne LNF-områder ved å si nei til unødvendig utbygging. 

 Si nei til utbygging tett opp til naturområdene i kommunen. 



 Si ja til fortetting, med bevaring av lekeplasser, parker og nærnatur. 

 Sikre Vansjø som rekreasjonsområde. 

 

Friluftsliv: 

 Bevare strandsonen og ikke bygge i hundremetersonen. Fjerne stengsler 

langs stranda for å sikre fri ferdsel i strandsonen. 

 Styrke allemannsretten, og bidra til at allemannsrettens innhold blir kjent. 

 Legge bedre til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal 

kunne benytte naturen, ved å sikre tilgang til stier, turveier og strender. 

 Ruste opp stier og turveier. 

 Ha badevakter på Sjøbadet, i Nesparken og på Botnerbaugen som ivaretar 

sikkerheten, og samtidig sørger for ryddige strender. 

 

3.ARBEIDSLIV 

Oppgaver som helse, omsorg og utdanning løses best i fellesskap, og skal ikke 

være varer i et marked. 

Vi får bedre tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, 

god kompetanse og sørger for faste og hele stillinger. 

Konkurranseutsetting og privatisering er ansvarsfraskrivelse. Penger går til 

formuer for noen få, og ikke til velferd for de mange. 

 

Moss SV vil: 

Kommunale tjenester: 

 Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester.  

 Nekte bemanningsbyråene som tjener på midlertidige og usikre jobber 

innpass i Moss kommune.  

 At private barnehager, for å få fullt tilskudd fra kommunen, skal 

dokumentere at de midlene som er bevilget går til barna og ikke til profitt.  

 At private barnehager skal ha tariffavtale for de ansatte for å få tilskudd 

fra kommunen. 

 Intensivere tilsynet med private barnehager, både med tanke på 

økonomiske og pedagogiske krav. 

 

Bemanning: 



 Øke grunnbemanningen for å sikre at det er nok ansatte på jobb, for å 

ivareta både barn og pleietrengende. 

 At alle ansatte i Moss kommune skal være fast ansatt, og de som ønsker 

det skal ha hel stilling. 

 Opprette vikarbank-ordninger i helse og omsorg, samt i barnehagene, med 

fast ansatte vikarer i hele stillinger. 

 

Et organisert arbeidsliv: 

 At det skal være naturlig for ansatte i Moss kommune å være organisert i 

en fagforening. Moss SV vil styrke trepartssamarbeidet, hvor de ansattes 

organisasjoner involveres mer enn i dag.  

 Sørge for at kommunens ledere, uavhengig av nivå, har god kjennskap til 

lov- og avtaleverk, spesielt Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 

 Opprette et eget, uavhengig varslerutvalg. Alle varslere i Moss kommune 

skal beskyttes fra gjengjeldelser, og skal umiddelbart tas på alvor av 

kommunens ledelse og politikere. 

 Gjennomføre og vidreutvikle Oslomodellen 

 At utesteder som får skjenkebevilling skal dokumentere at det betales 

minstelønn i tråd med gjeldende tariffavtale. Brudd på dette skal føre til 

prikkbelastning. 

 

Lærlinger: 

 Sette som krav at Moss kommune skal ha minst to lærlinger per tusen 

innbygger. 

 Sørge for at alle virksomheter i kommunen skal ta imot lærlinger. 

 At alle lærlinger skal garanteres at veiledere har den kompetansen som 

skal til for å sikre et godt faglig opplæringstilbud. 

 Kreve at alle firmaer som har oppdrag for Moss kommune skal være 

godkjente og aktive lærebedrifter. 

 

Etter- og videreutdanning: 

 Tilby alle ufaglærte i Moss kommune å ta fagbrev mens de er i jobb. 

 Utvikle arbeidsplassbaserte tilbud innen fagopplæring og fagskole. 

 Motivere kommunens ansatte, gjennom permisjons- og stipendordninger, 

til å ta etter- og videreutdanning. 

 At det ved reformer, teknologiske endringer og omorganiseringer, skal 

tilbys nødvendig kompetanseheving for ansatte i kommunen 

 



 

4. BARN, UNGE OG FAMILIER  

Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre de beste forutsetninger for å 

lykkes. Barnehagen skal gi trygge rammer rundt barnas frie, spontane lek, læring 

og sosialisering. Moss SV vil ha barnehager som gir alle barn like muligheter, 

og som bidrar til å utjevne sosial ulikhet. 

Moss SV vil ha en skole for alle. En skole hvor hver enkelt elev kan lykkes, lære 

og trives. En skole som gir en god hverdag for barna, en god arbeidsdag for 

lærerne, samt en god hverdag for familiene. 

Alle barn ha rett til en trygg barndom. Barnevernet må styrkes for å sikre at alle 

barn får ivaretatt sine rettigheter. 

Moss SV vil skape gode oppvekstmiljøer, med trygge, tilstedeværende voksne. 

Barn og unge skal høres i saker som angår dem. 

 

Moss SV vil: 

Barnehager: 

 Ha en kommunal bemanningsnorm som er bedre enn den nasjonale. 

 Ha god bemanning hele åpningstiden. 

 At det skal settes inn vikar fra første fraværsdag, hvor en benytter faste 

vikarer fra vikarbank . 

 Styrke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagene. 

 At alle barnehager skal ha pedagogiske ledere. 

 Øke antall opptak, med mål om løpende opptak til barnehagene. 

 At alle nye barnehager som etableres skal være kommunale. Kommunen 

skal være positiv til å overta drift av ikke-kommunale barnehager. 

 Etablere flere åpne barnehager. 

 Gi ungdomsskoleelever muligheten til å få lønnet arbeid som lekevenner i 

barnehagene. 

 

Skoler: 

 Bevare dagens skolestruktur. 

 At alle skoler i Moss skal ha lekser på skolen, slik at elevene har fri når de 

kommer hjem. 

 At alle skoler i Moss skal tilby elevene et gratis, enkelt måltid i løpet av 

skoledagen. 



 Ha mer praktisk læring i skolen. 

 Begrense måling og testing i skolen. Lærere skal undervise, ikke 

rapportere. 

 Ha en kommunal bemanningsnorm som er bedre enn den nasjonale. 

 Ansette miljøarbeidere på alle skoler. 

 Ha minoritetsrådgivere i alle ungdomsskoler, for å bekjempe frafall og 

sosial kontroll. 

 Involvere «Ungt entreprenørskap» i undervisningen ved ungdomsskolen, i 

tett samarbeid med næringsliv og lokalsamfunn. 

 Ha minst én time fysisk aktivitet hver dag for alle elever i skolen. 

 Bringe idretten og kulturen inn i skolen, ved å samarbeide med idrettslag 

og kulturskolen. 

 At alle ungdomsskoler i kommunen skal gjennomføre 

”ungdataundersøkelsen”, for å tidlig sette inn målrettet innsats mot bruk 

av alkohol og narkotika. 

 Redusere prisen på SFO, med sikte på å gjøre SFO gratis for alle.  

 Tilby gratis SFO for barn med spesielle behov, også etter 4.klasse. 

 At alle SFO skal ha en egen SFO-leder . 

 Styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen. 

 

Barnevern: 

 Øke ressursene i barnevernet, samt sikre godt tverrfaglig samarbeid og 

god bemanning. 

 Gjøre barnevernet mer tilgjengelig for barn og unge. 

 Sørge for større tillit til barnevernet, ved økt fokus på informasjon om 

barnevernet, og barns rettigheter. 

 Rekruttere flere menn og folk med minoritetsbakgrunn til barnevernet. 

 

Oppvekst: 

 Ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for alle, ved å ha 

helsesykepleier på alle skolene i Moss. 

 Ansette skolepsykolog som er tilgjengelig for elever i Mosseskolen. 

 Styrke ungdommens helsestasjon og videreføre Forebyggende 

ungdomsteam (FUTT). 

 Ha grenserespektering, grensesetting og selvforsvarskurs inn i skolen. 

 Øke antallet jordmødre i kommunen. 

 At skolen og områdene rundt skal være reklamefrie . 

 



 

 

5. KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET 

Kultur og idrett har stor egenverdi. Moss SV vil skape en mangfoldig og 

inkluderende kultur- og idrettskommune. Offentlige midler må prioriteres på 

kultur- og idrettsopplevelser som ikke kan leve av markedet alene, og på tiltak 

som skaper en god kommune å bo i. 

 

Moss SV vil: 

Kulturliv: 

 Ta vare på eksisterende fritidsklubber. Etablere nye fritidsklubber i 

områder uten, for å gi ungdom et gratis, attraktivt og rusfritt 

lavterskeltilbud . 

 Sikre gode rammebetingelser for Moss Kulturhus. 

 Redusere ventelistene og elevavgiften på Kulturskolen. 

 Stille skoler og andre kommunale bygg til rådighet for breddeidrett og 

kultur, som trenings- og øvingsarena, uten at det skal koste noe. 

 Sørge for egnede øvingslokaler til artister og band. 

 Videreføre den kommunale støtten til festivaler. 

 Øke støtten til teateraktiviteter i Moss. 

 Det skal stilles krav om alkoholfrie soner på kulturarenaer, slik at unge 

ikke blir utestengt. 

 Opprettholde og styrke biblioteket i Moss sentrum, samt på Rygge 

ungdomsskole. 

 Gi bibliotekene økt støtte til å skape møteplasser for folk på tvers av 

kulturer og bakgrunn. 

 Øremerke midler til innkjøp av samisk litteratur og til litteratur på flere 

språk. 

 

Kunst til folket 

 Etablere kunstfest i sentrum. 

 Fokusere på breddekunst i samarbeid med amatørkunstnere, næringsliv og 

”Moss i sentrum”. 

 Få kommunens kunstsamling ut til folket. Dersom deler av kommunens 

kunstsamling ikke er i bruk, kan dette brukes til å utsmykke byrommet. 

 

Idrett: 



 Bygge svømmehall på Nøkkeland, samt oppgradere svømmehallene 

Ryggehallen og Mossehallen  

 Gi familier med lav inntekt støtte til treningsavgifter. 

 Prioritere breddeidrettens behov fremfor toppidretten. 

 Legge til rette for etablering av nye idrettslag og idretter i Moss. 

 Gi økonomisk støtte til idrettslag som ønsker å bytte til kunstgress uten 

gummigranulat. Alle nye kunstgressbaner skal være uten gummigranulat. 

 

Frivillighet: 

 Opprettholde frivillighetssentraler i Moss og Rygge. 

 Frivillighetspolitikken skal styres av frivilligheten, ikke av kommunens 

behov.  

 Økt støtte til frivillige organisasjoner som fremmer integrering og 

mangfold. 

 

6. INKLUDERING: 

Inkludering som virker 

 Moss kommune skal bosette raskt og spredt for å sikre en god start på 

livet i Norge. 

 Styrke samarbeidet med frivillig sektor for å fremme integrering. 

 Utarbeide en plan for rekruttering av minoriteter i alle virksomheter i 

kommunen. 

 Minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn skal kalles inn til 

jobbintervju. 

 Kommunen skal stille praksisplasser til rådighet for deltakere i 

introduksjonsprogrammet,  og kreve at selskaper kommunen handler med 

gjør det samme. 

 Folk med «hull» i CV-en skal ved hjelp av utvidet prøvetid få mulighet til 

å kvalifisere seg for arbeid i Moss kommune. 

 Tiltaket «Arbeidsgjengen» forlenges, hvor deltakerne skal ha lønn som 

lærlinger, samtidig som det skal være reell mulighet for ansettelse. 

 Styrke den flerkulturelle kompetansen i det offentlige. 

 Øke støtten til organisasjoner som arbeider for inkludering av kvinner i 

jobb og samfunn. 

 

 



7. DEMOKRATI 

Et demokratisk samfunn fordrer deltakelse fra innbyggere og organisasjoner. 

Moss kommune skal være en by hvor medvirkning fra innbyggere og brukere 

skal vektlegges, og danne grunnlag for kommunens utvikling. 

Moss SV ønsker at Moss kommune skal ta valg basert på rettferdighet og 

demokratiske rettigheter. 

Likestilling innebærer større frihet for alle. Skal kvinner og menn få like 

muligheter, må vi ta strukturelle og politiske grep for å rette opp skjevhetene. 

Moss SV vil ha et samfunn der folk kan leve fritt og bevege seg uten frykt. 

 

Moss SV vil: 

Innbyggerinvolvering 

 Ha tidlig involvering av innbyggerne gjennom åpne prosesser, 

dialogmøter, referansegrupper og debatter. 

 Skape møteplasser mellom innbyggere, administrasjon og politikere. 

 Etablere flere informasjonssentre, som Bylab, for eksempel på Halmstad 

og på Kambo. 

 Øke barn og ungdoms innflytelse gjennom Ungdommens kommunestyre. 

 

En rettferdig verden 

 Moss som skatteparadisfri kommune. Kommunen skal ikke handle med 

selskaper registrert i skatteparadis. 

 Moss skal være atomvåpenfri sone, og kommunen skal skrive under på 

ordføreroppropet mot atomvåpen. 

 Moss skal være en friby for kunstnere og forfattere. 

 Moss skal fortsatt ha vennskapsbyer- og kommuner. 

 Moss skal jobbe for å etablere vennskapsbysamarbeid med en palestinsk 

by. 

 Moss kommune skal ikke handle varer produsert i okkuperte områder. 

 

Frihet fra trakassering og vold 

 Styrke innsatsen i arbeidet mot vold i nære relasjoner, seksuell 

trakassering og tvangsekteskap. 

 Styrke krisesenteret. 



 Øke støtten til organisasjoner som jobber for å bedre skeive minoriteters 

rettigheter og livssituasjon. 

 Ha aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole, for å bidra til 

åpenhet om kjønnsroller og kjønnsidentitet. 

 

Feminisme 

 Jobbe aktivt for likelønn ved å opprette en egen likelønnspott i forbindelse 

med lokale forhandlinger i kommunen. 

 Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av kjønn 

og seksuell legning. 

 Arbeide for at kvinner med minoritetsbakgrunn sikres selvstendige 

rettigheter.  

 Øke støtten til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og for 

økt likestilling. 

 

 

En kommune i mange farger 

 Moss kommune skal være rasismefri sone. Nazistiske eller rasistiske 

organisasjoner er ikke velkomne. 

 Støtte opp under organisasjoner som taler mangfoldet og antirasismens 

sak. 

 

8.HELSE, MESTRING OG VELFERD 

I Moss kommune skal det være godt å bli gammel. Alle skal være trygge på at 

de får en god alderdom, uavhengig av hvor friske de er, hvilke ønsker de har for 

livet sitt, hvor de bor, eller hvilket behov de har for omsorgstjenester. 

Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får det tilbudet de har 

behov for, uansett om det er å bo hjemme eller på institusjon. De som ønsker og 

trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de mottar tjenester med høy 

kvalitet, samtidig som de har nok ansatte med sterk faglig kompetanse rundt seg.  

Folkehelseperspektivet skal påvirke alle deler av kommunens tilbud. 

 

Moss SV vil: 

Omsorg: 

 Ha høy grunnbemanning og nok faglig kompetente ansatte i 

omsorgstjenestene. 



 Opprette «tidskonto» for brukere av hjemmetjenester som kan benyttes til 

aktiviteter, som for eksempel kino, konserter og liknende. Godtgjøre 

frivillige som deltar på dette. 

 Ansette serviceverter med matfaglig kompetanse på alle avdelinger.  

 Ha eget kjøkken på alle sykehjem og bo- og servicesentre. 

 Gi beboere på sykehjem og bo- og servicesentre minst to retter å velge 

mellom til middag. 

 Sørge for nok sykehjemsplasser slik at alle får dekket sitt behov. 

 Styrke hjemmetjenesten, og sørge for at eldre og folk med 

funksjonsnedsettelser kan bo hjemme dersom de ønsker det. 

 Styrke dagsentrene i Moss kommune, og gi et sosialt mattilbud til alle 

eldre i kommunen. 

 Avvikle bestiller-utførermodellen  (new public managment) og ha 

behovsbaserte tjenester. 

 Bruke velferdsteknologi til å styrke nivået på omsorgen, men ikke til å 

erstatte menneskelig kontakt. 

 Styrke samarbeidet med pårørende, samt gi dem reell påvirkning i 

utvikling av tilbudet. 

 Godtgjøre frivillige for å være «middagsvenner» for enslige og 

hjemmeboende eldre. 

 Ha gode kulturtilbud på kommunens sykehjem, i samarbeid med frivillige. 

 Gi økt støtte til frivillighet for å etablere flere møteplasser for eldre og 

hjemmeboende. 

 Øke muligheten for pårørende til å motta omsorgslønn for å ta seg av 

familiemedlemmer. 

 At kommunen skal ha en aktiv boligpolitikk for innbyggere som trenger 

det, som for eksempel seniortun, samlokaliserte boliger for 

funksjonshemmede og demenslandsbyer. 

 

Rus og psykisk helse: 

 Redusere ventetiden for oppfølging og behandling i 

kommunehelsetjenesten. 

 Ha flere oppsøkende tjenester, for å styrke det nære tilbudet. 

 Etablere flere lavterskeltilbud spredt i kommunen. 

 Øke bevilgningene til Fontenehuset. 

 Øke satsingen på Housing first og andre tiltak som hjelper mennesker med 

nedsatt boevne. 

 Utarbeide og følge opp rusmiddelpolitisk handlingsplan. 



 Legge til rette for lønnet arbeid for personer med rusproblematikk og 

psykiske utfordringer.  

 Videreføre tilbudet Rask psykisk helsehjelp. 

 Opprettholde den økonomiske støtten til Varmestua. 

 

Brukerrettigheter: 

 At tilbudet til mottakerne av offentlige tjenester skal være behovs- og 

rettighetsbasert, ikke basert på fortjeneste og overskudd. 

 At det skal innføres Brukerstyrt personlig helsehjelp (BPH) med 

tilstrekkelig fagkompetanse for alvorlig syke barn. 

 Opprette et kommunalt barneombud som skal sørge for at barns 

rettigheter blir ivaretatt av kommunen. 

 Opprette brukerombud i Moss kommune. 

 Sikre god tilgjengelighet ved NAV, særlig for de brukerne som trenger det 

mest. Dette kan for eksempel være mennesker som ikke mestrer bruk av 

data. 

 

 

9. LANDBRUK OG NÆRING 

Moss SV vil være aktive for å skape arbeidsplasser, en levende by og et 

framtidsrettet næringsliv. 

Moss kommune må tilrettelegge infrastruktur og arealer, slik at etablerte 

næringer kan vokse og nye næringer kan etablere seg. Moss havn må bestå og 

knyttes tett opp mot den lokale næringen. En framtidsrettet havn kan gi grobunn 

for nye arbeidsplasser. 

Vår region har noe av Europas beste matjord, og dette må det fokuseres på. 

Landbruket er en viktig arena for fremtidens næringsliv i Moss. Bøndene i 

distriktet er fremtidsrettet. De produserer mat og andre varer av høy 

internasjonal kvalitet. Dette må kommunen satse videre på og støtte i fremtiden. 

 

Moss SV vil: 

Landbruk: 

 Støtte tiltak som «Bondens marked» i Moss for å skape fokus på 

lokalprodusert mat. 

 Gi lokale matprodusenter mulighet til å utvikle sine næringer gjennom 

kommunal støtte til utvikling, produksjon og markedsføring. 



 Etablere flere andelsbruk og parsellhager. 

 

Næringsliv: 

 Bevare og utvikle Moss havn innenfor dagens areal. 

 Øke bruken av innovative anskaffelser i kommunale innkjøp. 

 Sikre nok arealer og god infrastruktur, slik at etablerte og nye næringer har 

gode vekstvilkår. 

 Ha klare rammer og regulering for arealutnyttelse og næringsliv. 

 Legge til rette for arealeffektive næringer. 

 Ha dialog med næringslivet om behov og utvikling av transport, og 

kollektivsystem i Moss. 

 Støtte tiltak som omstiller til grønne næringer, og som får grønn industri til 

byen. 

 Etablere næringspark i lokalene til Rygge sivile lufthavn, i samarbeid med 

lokalt næringsliv. 

 Etablere gratis wifi i sentrum. 

 

Dyrevelferd: 

Moss kommune skal lage en dyrevernplan som blant annet inneholder følgende 

punkter: 

 

 Alle kjæledyr som oppholder seg utendørs skal være merket, helst med chip. 

 Innføre anonym meldingsmulighet når det oppdages mishandling av dyr. 

 Gi utgiftsdekning i de tilfeller kommunen benytter seg av frivillige 

organisasjoner, ved ivaretakelse eller omplassering av dyr. 

 

 

 

10. EIENDOMSSKATT OG KOMMUNALE AVGIFTER 

For å sikre gode og likeverdige tjenester til kommunens innbyggere, vil Moss 

SV benytte eiendomsskatt for å sikre kommunens handlingsrom. Det er samtidig 

viktig at det etableres en sosial profil på skatter og avgifter. 

Moss SV vil: 

 Ha eiendomsskatt med bunnfradrag, for å utjevne forskjeller og sikre et 

godt velferdstilbud. 

 At innbyggere med inntekt under 3G skal ha unntak fra eiendomsskatt. 
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