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Gode venstrefolk!

Det er grunn til å hilse skolepolitikken til AP 
og SV velkommen etter når de nå begge synes  
å fokusere mindre på gratis skolemat, og nå 
følger Venstres krav om å ha mer fokus på 
kunnskap. La meg derfor slå fast at betydnin-
gen av kunnskap og kompetanse som basis for 
en god skole ikke kan understrekes nok. Det 
ser det heldigvis ut som andre også har fått 
øynene opp for.

– Vi har gjort noen feil i den sosialdemokra-
tiske enhetsskolen, sa Anniken Huitfeldt når 
hun nylig innledet om forslaget til ny skole-
politisk plattform for Arbeiderpartiet. Huit-
feldt slo også fast at en av de viktigste feilene 
AP har gjort er at man i lang tid har «nedtonet 
betydningen av kunnskap». 

Her om dagen fulgte statssekretær Bård Vegar 
Solhjell – tidligere partisekretær og kanskje 
kommende nestleder i SV – opp med sin opp-
skrift på hvordan SV skal forandres: Solhjell 
innrømmer at kunnskap og læring viktigere 
enn skolemat, og tok langt på vei avstand 
fra det jeg vil kalle «kyss, klapp og klem»-
skolen som SV har vært en forkjemper 
for i flere tiår.

Både SV og AP følger nå etter Ven-
stre i vektlegging av kunnskap og 
kompetanse er avgjørende for sko-
len. I Dagbladet snakket Solhjell 
om at SV «skal gjenreise tradisjonen 
for at formidling og lærernes rolle er 
det avgjørende for elevenes kunnskap». 
Noen som har hørt dét før: Ja, velkom-
men etter, SV. Dette er Venstres poli-
tikk.     

I en kronikk for litt siden sa kunnskaps-
minister Djupedal at «vente og se»-hold-
ningen i det norske utdanningssystemet 
må avvikles. Og det kommer fra mannen 
som innførte hvileskjærs-tankegangen 
i det samme systemet. Med Venstres 

skolepolitiske manifest, som vi skal vedta på 
landsmøtet, kommer vi Djupedal i forkjøpet, 
og signaliserer enda tydeligere at det er Ven-
stre som er skolepartiet. Og det skal vi fort-
sette å jobbe for, både lokalt og nasjonalt.

Venstres og Odd Einar Dørums initiativ for å 
få på plass et kompetanseår for lærere som 
en nasjonal ordning ble nedstemt i Stortinget 
i fjor, men gjennom god lokal jobbing har vi 
fått på plass utredning av dette forslaget i 
både Oslo, Bergen, Stavanger og i Telemark. Et 
godt eksempel på hvordan vi skal jobbe sam-
men lokalt og nasjonalt. Lærerne er nøkkelen 
til en skole for kunnskap og like muligheter. 
Det gjenstår og se om Djupedal og SV følger 
Venstres krav om mer fokus på kunnskap og 
mer satsing på lærerne, eller om SV fortsatt 
bare vil ha en koseskole  uten fokus på lærerne 
og  uten fokus på innholdet i skolen. 

Vi sees på 
landsmøtet!

Hilsen Lars

Kunnskapsskole 
eller koseskole?
Venstres skolepolitiske manifest kommer 
Djupedal i forkjøpet og signaliserer at det er 
Venstre som er skolepartiet.

LEDER:

Nærdemo-
kratiet
Et godt valg for Venstre er 

nødvendig for å få fart på 

demokratiseringen.

Ved inngangen til lokalvalget til høsten 
debatteres våre folkevalgte nivå i regjer-
ing og Storting. En ny forvaltningsreform 
skal vedtas, men vi vet lite om hva den skal 
inneholde. For Venstre er det et mål i seg 
selv å spre makt mest mulig. Både fordi bes-
lutninger bør tas nærmest den det gjelder, 
men også fordi maktkonsentrasjon ofte har 
en tendens til å føre til maktmisbruk. 

Det blir derfor interessant å se hvor mye 
makt man klarer å flytte fra stat til fylke, 
og fra fylke til kommunene. I Hordaland 
pågår det f.eks. en debatt mellom Bergen 
og Hordaland fylkeskommune om ansvaret 
for kollektivtrafikken i Bergen. Uten å ta 
stilling i den konkrete saken, så er den et 
godt eksempel på at det ikke nødvendigvis 
er en lett prosess å flytte makt nedover i 
systemet. Men det er helt avgjørende for 
oppslutingen om vårt nærdemokrati at mak-
ten spres nedover. 

I Oslo vil man i 2007 for første gang innføre 
direktevalg til alle bydelsutvalg. Det skjer 
uten at maktforholdet mellom bystyret/
byråd og bydelsutvalgene endres til fordel 
for bydelsutvalgene. Hvis Oslo Venstre gjør 
et godt valg vil det bli en endring på det, 
men foreløpig er bydelsutvalgene stort sett 
høringsorganer. Bydelsutvalg og kommuner 
er svært viktig for nærdemokratiet, fordi 
hver enkelt borger har mulighet til innfly-
telse, enten det gjelder en bygdeskole i 
Lindås, eller snømåking i Oslo gater. 

I Norge har vi hatt en overdreven tro på 
at staten er det eneste egnede organet for 
forvaltning av offentlige tjenester, med 
statliggjøring av sykehusene som den siste 
store reformen. Mye av grunnen til det skyl-
des frykt for ulikhet og lokale variasjoner. 
Med sine minstekrav og statliggjøring av 
kommunale tjenester forenes Frp og SV i 
sentralismens akse. Et godt valg for Venstre 
er nødvendig for å få fart på demokratiser-
ingen av Norge.
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Rettferdighet
som rimelighet
Det at alle skal ha like muligheter og like 
spilleregler er ikke det samme som å si at ulikhet 
er urettferdighet. 

Det nye prinsipprogrammet bærer tittelen 
Frihet og rettferdighet. Med det prøver  prin-
sipprogramkomiteen å gi Venstre et vokabular 
som skal  hjelpe partiet å ta eierskap til det 
liberale rettferdighetsbegrepet i det offentlige 
ordskiftet og i det interne partiarbeidet. 

Men hva er rettferdighet? Rettferdighet er for 
de fleste et litt abstrakt begrep, men vi bruker 
det hele tiden. Spesielt når noe er urettferdig. 
Vi sier at det er urettferdig dersom noen jukser 
i en fotballkamp, samtidig som vi sier at ver-
dens rikdom er urettferdig fordelt.  Snakker man 
her om to typer urett? Om juks som brudd på 
allmennt godkjente regler  og urett som man-
gel på materielle og menneskelige muligheter? 
Vi ønsker et rettferdighetsbegrep som rommer 
disse to søylene.  Både rettferdige spilleregler 
og utviklingsmål – for alle. 

Det liberale rettferdighetsbegrepet tar dermed 
opp i seg to viktige liberale grunnsetninger 
– like rettigheter og like muligheter.  

Det liberale rettferdighetsidealets første søyle 
om rettferdige spilleregler er det vi liberalere 
gjerne har omtalt som like grunnrettigheter. 
Herav beskyttelse av ytringsfrihet, liv og den 
enkeltes integritet. Spilleregler som skaper et 
rent og åpent spill mellom samfunnets borgere. 

Den andre søylen i den liberale rettferdighet 
er å kjempe for et samfunn med rimelige mu-
ligheter for alle. I det ligger det en tro på at de 
fleste av oss ønsker å organisere samfunnet slik 
at en selv, uavhengig av sin egen posisjon og 
situasjon gir seg selv større muligheter – både i 
form av økt frihet og økt trygghet.  

Liberal rettferdighet handler i bunn og grunn om 
å sikre alle rimelighet. Rimelige spilleregler og 
rimelige muligheter. Det liberale rettferdighet-

sbegrepet er et strengt begrep, med mål om å 
sikre rimelighet for alle – alltid. Derfor sier man 
at enhver endring i samfunnet må komme sam-
funnets til enhver tid verst stilte til gode. Mer 
rettferdig enn det kan man neppe ønske seg.

Men det at alle skal ha like muligheter og like 
spilleregler er ikke det samme som å si at ulikhet 
er urettferdighet. 

Ulikhet trenger ikke være  urettferdig, ja selv 
ikke stor ulikhet er i seg selv urettferdig. Så 
lenge ulikheten er til gangs for de verst stilte i 
samfunnet, skal vi tolerere ulikhet. Ofte ser vi 
på ulikhet som en styrke. Vi er ulike mennesker, 
med ulike verdier, håp og mål. Ulikhet skaper 
mangfold og mangfoldet beriker oss alle. For det 
er i mangfoldet at utvikling og kreativitet har 
vekstvilkår. Og rikdom og kapital muliggjør vår 
evne til å skape, som nettopp de verst stilte 
tjener på. 

Nettopp vårt rettferdighetsbegrep skiller oss 
radikalt fra alle andre politiske retninger. Om 
det er sosialismens likt fordelte velstand som 
rettferdighet, eller konservatismens mangel på 
rettferdighetsbegrep, til anarkiliberalismens 
postulat om rettigheter som rettferdighet. Et 
postulat som helt mangler noen form for kont-
roll mot hvorvidt rettighetene alene skaper 
rimelighet og i realiteten skaper et bedre sam-
funn for de verst stilte.  

GJESTESKRIBENTEN
Erlend Sand
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Skjerper Venstres profil
Siste landsstyremøte før vårens landsmøte ble brukt til å skjerpe Venstres 
politiske profil. Landsstyret avsluttet arbeidet med innstillinger til 
prinsipprogram og skolepolitisk manifest.
Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Hans Antonsen var fornøyd etter landsstyrets 
behandling av prinsipprogrammet. 

– Behandlingen i landsstyret viste at partiet 
er modent for å skjerpe profilen, og det er vi 
som har foreslått det selvsagt glade for.

Han mener det også var viktig at det kom 
flere endringer fra høringsrunden.

– Det aller viktigste er at landsstyret viste 
vilje til at Venstre selv skal definere sin plass i 
politikken – som det liberale sentrum – og ikke 
bare ta den plassen som blir ledig når andre 
partier har plassert seg. Det er avgjørende at det 
er Venstre som definerer innholdet i «liberal».

STøRRE VENSTRE
Det nye prinsipprogrammet har som en viktig 
målsetting å skape et større Venstre.

– Det er kort nok til at alle vil ha tid til å 
lese det, og klart nok til at alle kan forstå det. 
Håpet er at programmet både skal fungere som 
en veileder internt i partiet, og en døråpner for 
de utenfor som er interessert i Venstre, påpeker 
Hans Antonsen.

I sin tale til landsstyret var også Lars Spon-
heim opptatt av partiets oppslutning. 

– Til høsten skal vi sammen levere det beste 
fylkestingsvalget i Venstres historie. Det beste 

så langt er 5,3 prosent i valget i 1979. Venstre 
har som mål å oppnå en oppslutning på 7 pros-
ent ved høstens valg. Meningsmålingene den 
siste tiden viser at dette er realistisk. Vi skal 
klare det fordi det er vi som har de beste løsnin-
gene på de utfordringene vi står overfor. 

Sponheim påpekte at det er svært lenge 
siden forholdene har ligget bedre til rette for 
suksess.

– Venstre skal lykkes. Vi skal nå våre mål og 
bli en viktig og avgjørende faktor i mange kom-
muner etter valget. 

EU-SPøRSMåLET
Ikke uventet er igjen EU-spørsmålet en de-
batt med skarpe kanter i Venstre. Noen reiser 
også problemstillingen om det er nødvendig 
at partiet skal ta stadige omkamper om Norges 
tilknytning til EU. 

– Det viktige for komiteen var å ikke skygge 
unna vanskelige saker. At landsstyret mener EU-
saken hører hjemme i stortingsvalgprogrammet 
er avklarende. Vi må tåle at EU-spørsmålet reises 
med jevne mellomrom, det er en konsekvens av 
at Venstre for tiden er delt omtrent på midten, 
kommenterer Hans Antonsen.

Etter landsstyrets behandling ble det flertall 
for følgende formulering i programmet, vedtatt 

mot 6 stemmer: «Venstre er for et alleuropeisk 
samarbeid. Norge har så langt valgt å regulere 
sitt samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. 
Forholdet til EU må demokratiseres slik at flere 
avgjørelser prøves i offentligheten. Dette krever 
en opprydning i de politiske prosessene i Stort-
inget slik at en skiller ut de vesentlige politiske 
sakene fra andre mindre vesentlige. Venstre 
mener at et eventuelt norsk EU-medlemskap 
skal avgjøres etter folkeavstemning og Venstres 
folkevalgte skal respektere resultatet.»

SKOLE SOM VALGKAMPSAK
Landsstyret ga også sin innstilling til Ven-
stres skolepolitiske manifest, som skal vedtas 
på landsmøtet i Bergen 28. april. Manifestet 
trekker opp åtte prinsipper for Venstres skole-
politikk. Skole blir en av Venstres hovedsaker i 
valgkampen. 

– Både SV og Arbeiderpartiet følger nå etter 
Venstre i vektlegging av at kunnskap og kom-
petanse er avgjørende for skolen. Bård Vegard 
Solhjell snakket nylig om at SV «skal gjenre-
ise tradisjonen for at formidling og lærernes 
rolle er det avgjørende for elevenes kunnskap». 
Velkommen etter, SV. Dette er Venstres politikk, 
sa Odd Einar Dørum.
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Skjerper Venstres profil
- Det er viktig å ta dristige valg både i form og innhold, for å gjøre Venstres 
politikk tydelig, sier leder av Venstres programkomité, Hans Antonsen.

Åtte skoleprinsipper

Skolepolitisk manifest trekker opp åtte viktige prinsipper 
for Venstres skolepolitikk. Manifestet behandles på Venstres 
landsmøte 2007:

• Skolen (den offentlige) som grunnleggende samfunnsinstitusjon.
• Skolen skal være et sted hvor man lærer og får kunnskap og 
dannelse.
• Nødvendig å gjenreise respekten og heve statusen for lærerne: 
En god lærer er faglig trygg, profesjonell og en tydelig voksen.
• Omlegging og utvidelse (5 år) av allmennlærer-utdanningen; 
kompetanseår for å sikre systematikk i etter- og videreutdanning; 
kontinuerlig veiledning ogtilbakemelding for lærere i en yrkes-
situasjon.
• Foreldre- og elevmedvirkning for å få til en god skole. Også 
lokalpoltikere må engasjere seg.
• Utvikle og forbedre strategier for å sikre ytterligere rekrutter-
ing av kompetanse innenfor real- og språkfag - møte framtidas 
behov.
• Holde fast ved nasjonale rammer for skolens innhold, men langt 
mindre detaljstyring innenfor disse rammene. Skolen skal være fri 
og vokse nedenfra.
• Motvirke frafall i videregående skole. Rådgivningstjeneste må 
forbedres, evt. med egen utdanning for dette. Vi må se ting tidlig 
- viktig med spesialpedagogisk satsing. Også legge vekt på betyd-
ningen av yrkesfagene (kunnskap er også praktiske ferdigheter).

Ingen gratiskvoter - alle må bidra

– Skal Norge ha like høye ambisjoner i klimapolitikken som andre 
europeiske land, bør vi ha som mål å kutte �0% av utslippene innen 
2020, sier Lars Sponheim.

– Her må alle bidra, også norsk industri. Dette betyr ingen gratiskvoter 
når vi skal redusere våre klimautslipp. Dette er våre krav til regjeringen, sa 
Sponheim under åpningen av Venstres landsstyremøte.

Klimasituasjonen og regjeringens økonomiske politikk var sentrale stikk-
ord i lederens tale under åpningen av landsstyret 24. februar. Sponheim 
poengterte at vi i klimapolitikken står overfor et klart verdivalg.

– Vi kan velge å handle og vise solidaritet med de menneskene som 
vil rammes hardest av klimaendringene. Da trengs konkrete mål og vilje 
til å følge opp med de tiltak som er nødvendige for å nå målene. Det er 
Venstres vei.

STOLTENBERGS VEI
– Den andre muligheten er å se hvilke tiltak det kan bli enighet om mel-
lom regjeringen og LO og i dialog med sektorene som berøres av mulige 
klimakutt. Så kan man se hvor langt, eller rettere sagt kort, det klarer 
å løse resten av Norges klimautfordring. Det er Arbeiderpartiet og Jens 
Stoltenbergs vei.

– Venstres vei vil gjøre Norge til et klimapolitisk foregangsland. Arbei-
derpartiets vei vil gjøre oss til en klimasinke, som har tjent seg søkkrike på 
eksport av fossile energikilder, sa Lars Sponheim.

- Til høsten skal vi sammen le-
vere det beste fylkestingsvalget 
i Venstres historie, sier Lars 
Sponheim.

– Det viktige for komiteen var å ikke 
skygge unna vanskelige saker, sier Hans 
Antonsen.
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småbedrifter

VENSTRE VIL ENDRE ARVEAVGIFTEN
– Det som har skjedd de siste årene – med 
kraftig prisstigning på både boligeiendom-
mer og ikke minst fritidseiendommer langs 
kysten – gjør at arveavgiften ikke føles 
rettferdig. Derfor må vi stoppe opp og 
stille oss spørsmålet om dette er rimelig. 
Vi må se på om det ikke er slik at fami-
liens barndomshjem eller «barndomshytte» 
enten unntas helt fra arveavgift eller får 
en mindre arveavgift enn andre arveobjek-
ter. Det sa Venstres leder Lars Sponheim 
i en debatt om arveavgift på programmet 
Standpunkt på NRK1. Dette er også rett 
politikk dersom vi skal få til et spredt pri-
vat eierskap i norsk næringsliv. Dersom vi 
ikke tillater at det finnes noen norske ka-
pitalister vil norsk næringsliv enten bli eid 
av utenlandske investorer eller av staten, 
slik sosialistene helst vil.

ARBEIDSINNVANDRING
SKAL SIKRE VELFERDEN
Venstre mener at Norge har alt å tjene på 
å bli mer velvillig stemt overfor folk som 
kommer hit for å få arbeid. Vi trenger sim-
pelthen flere utlendinger for å opprettholde 
velferdsstaten. – Hvis ikke arbeidsinnvan-
dringen øker, blir det i hvert fall dårligere 
konjunkturer, sier Venstres nestleder Olaf 
Thommessen til BT.

BEDRE VILKåR FOR
LOKAL PRODUKSjON AV øL OG CIDER
Venstre mener at satsing på lokal produk-
sjon av mat og drikke basert på lokale 
råvarer vil være viktig og avgjørende for 
framtiden til norsk landbruk, reiselivs-
næringen og ikke minst til levende og ak-
tive bygdesamfunn.

– Det er viktig å stimulere til økt lokal 
småskalaproduksjon av øl, vin og cider, 
og dermed økt lokal verdiskaping, uten 
at dette på noen måte bryter med inten-
sjonene i den restriktive norske alkohol-
politikken, sier Venstres medlem i nærings-
komiteen, Leif Helge Kongshaug.

– Venstre bør ønske tjenestedirektivet 
velkommen
– Tjenestedirektivet er bra 

for Norge, mener Lars-Henrik 

Michelsen.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Venstre bør støtte opp om tjenestedirektivet 
slik det ble vedtatt av Europaparlamentet i 
november 2006, mener Lars-Henrik Michelsen, 
leder i Unge Venstre.

I prinsippet skal det indre markedet sikre fri 
flyt også av tjenester, men i praksis er handelen 
fortsatt sterkt begrenset av et en rekke ulike 
nasjonale reguleringer. Ikke minst gjelder dette 
i Tyskland, Frankrike og Italia, som har et vell 
av kompliserte reguleringer som effektivt har 
hindret import av tjenester.

Tjenestedirektivet vil  berøre vel 70 prosent  
av norsk fastlandsøkonomi som er tjenesterelat-

ert, og er planlagt innført i EU- og EØS-landene 
fra 2010. Direktivet vil blant annet åpne for nye 
muligheter for norsk eksportrettet næringsvirk-
somhet. Norske forbrukere vil få tilgang til et 
større og mer mangfoldig utvalg av tjenester 
fra hele EØS-området. Et stridstema har vært 
opprinnelseslandsprinsippet. Prinsippet sier at 
leverandører av tjenester kun behøver å forhol-
de seg til reguleringene i sitt hjemland, og ikke 
i landet der tjenesten utføres. Dette er imidler-
tid tatt ut av det vedtatte direktivet.

Regjeringen har lagt tjenestedirektivet ut på 
høring, etter at det er blitt vedtatt i sin en-
delige form i EUs organer.

– Hvilke betenkeligheter ser du med direk-
tivet?

– Tjenestedirektivet er bra for Europa, Norge 
inkludert. Motstanden fra regjeringens ytterste 
venstreside er for meg helt uforståelig. Opprin-
nelseskravet er for eksempel frafalt, og det er 

www.venstre.no/smaabedrifter

Vi trenger en som kan slåss 

for de gode verdiene, som 

toleranse, ærlighet og res-

pekt. 

Kaptein Krok og vennene hans har vært 
alene lenge i Neverland nå. De har røvet 
snart hele landet, og påvirket flertallet til 
grådighet og intoleranse. Etter at Peter Pan 
ble borte, har folkene begynt å tro at det er 
slik det må være, for at verden skal fungere 
best for dem selv. 

Vi er mange som drømmer om Peter om 
dagen – vi trenger en som kan slåss for de 
gode verdiene, som toleranse, ærlighet og 
respekt. Jeg tror jeg har funnet Peter Pan. 
Han vet nok ennå ikke hvem han er, men 
han er gift med Wendy og tror selv han heter 
Olaf Thommessen. 

Kaptein Krok og vennene vil bruke alle 
skitne triks for å slippe å møte Peter i kamp. 
De vil kalle ham naiv og gjøre at han føler 
seg fremmed i Neverland. De vil gi ham en 
følelse av at han ikke hører til der. Men livet 
fra virkeligheten vil være en av Peter Pans 
sterkeste kort. Motstanderne har stort sett 
bare levd i fantasiverden og mangler verdi-
full erfaring. 

Til dere som tror jeg er inne på noe, hjelp 
Olaf Thommessen med å lære seg å fly!

INNLEGG
Marianne Henriksen

Politikkens Neverland
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miljø

LITE AMBISIøS På BRUK
AV BIODRIVSTOFF
Stortinget avga 22. februar en innstilling 
hvor regjeringspartiene ikke slutter seg til 
et forslag om å etablere et nasjonalt mål 
for bruk av biodrivstoff som er like am-
bisiøst som EUs. – Dette er skuffende og 
nok en gang legges det opp til at Norge vil 
bli forbikjørt i miljø- og klimapolitikken, 
uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

Dette er forslag Venstre har jobbet for:
• å gjøre miljøbensinen biosprit billigere 

gjennom fritak fra bensinavgift
• å etablere en merkeordning for drivst-

offpumper som inneholder biodrivstoff
• å gjøre informasjon om mulighetene 

for bruk av biodiesel tilgjengelige for folk.

RAPPORT DOKUMENTERER
BEHOV FOR VEITILSYN
Venstres Borghild Tenden mener rapporten 
fra undersøkelsesgruppen etter Hanekleiv-
ulykken dokumenterer behovet for et 
statlig veitilsyn. Rapporten viser at Stat-
ens vegvesen har vært klar over svakheter 
i rasområdet over flere år.

– Jeg mener rapporten dokumenterer 
behovet for et statlig veitilsyn. Det skurrer 
når en instans er ansvarlig for både veinett 
og sikkerhetskontroll. Et uavhengig tilsyn 
vil få en friere og mer kritisk rolle, og dette 
vil være positivt for sikkerheten på lang 
sikt, påpeker Borghild Tenden.

– EN DåRLIG LøSNING
å DEKKE TIL U-BåTVRAKET
– Regjeringen velger nå en dårlig løsning 
når de velger å dekke til u-båtvraket uten-
for Fedje. Det er åpenbart at økonomiske 
hensyn har veid tyngst i saken, ettersom 
tildekking trolig er billigere enn heving, 
uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

– Den beste løsningen er å heve vraket 
og på den måten få fjernet det usikker-
hetsmomentet som det giftige kvikksølvet 
representerer. Jeg mener regjeringen burde 
sett nærmere på alle alternativene for å 
heve u-båten, sier Kvassheim.

– Venstre bør ønske tjenestedirektivet 
velkommen

www.venstre.no/miljo

ingenting i veien for å sette i verk tiltak mot 
sosial dumping, sier Michelsen. Han mener det 
heller er andre direktiv man burde endret. – For 
eksempel datalagringsdirektivet som vil føre 
til mer overvåking i samfunnet. Men i dag har 
Norge svært liten mulighet til å endre noe som 
helst på direktiv fra EU. Det er «take it or leave 
it», sier Michelsen.

Regjeringen har enda ikke tatt stilling til om 
de skal benytte reservasjonsretten i henhold til 
EØS-avtalen. Det vil i så fall være første gang i 
historien at Norge benytter seg av denne retten, 

og man vet ikke utfallet av en slik situasjon, 
og konsekvensene av eventuelle tiltak som kan 
settes i verk av Kommisjonen i EU.  Michelsen 
advarer mot å benytte seg av reservasjonsretten 
i denne saken.

– Jeg vil advare mot å si nei til et direktiv 
som omfatter 70 prosent av norsk økonomi, det 
vil etter mitt skjønn være ensbetydende med å 
si opp hele EØS-avtalen, mener han.

Det er ventet at regjeringen tar en beslutning 
i løpet av året.

Tankegangen i menneske-

rettane bør vera tydeleg i 

grunnloven vår.

I desse tider drøftar ein statskyrkje-
spørsmålet. Det kan sjå ut som ein er mest 
opteken av kyrkja, korleis den skal bli i fram-
tida.

Eg meiner dette er feil vinkling. Spørsmålet 
bør vera kva grunnloven skal seia om staten, 
om samfunnet vårt. 

Det er dette politikarane skal ta stand-
punkt til: Kva grunnlag skal den norske stat 
funderast på? - Då vert det enklare å forstå 
at ei konfesjonsbunden grunnlov er forel-
da. Grunnlov knytt til ein utvald religion, 
samsvarar ikkje med ny tankegang nedfelt i  
menneskerettane og som Norge er forplikta 
på. Å velgje ut ei religionsretning for eit 
land som skal hyse alle typer folk med ulike 
syn og bakgrunn, er å diskriminere.

Skulle ynskje me kunne formulere funda-
mentet/grunnloven for Norge positivt for 
alle innbyggjarane ved å seia at her høyrer 
alle til, ulike, men likeverdige. 

Tankegangen i menneskerettane bør vera 
tydeleg i grunnloven vår.

Det ville vera ei rettesnor som ber tillit 
til einskildmennesket i seg, som ville auke 
gjensidig respekt og toleranse. Det ville vera 
eit fundament for  mangfald og åndeleg 
vekst for kvar einskild uansett bakgrunn.

Ei grunnlov må jamstille alle i det of-
fentlege rom. 

Så får alle ulike politiske, religiøse og 
livssynsmessige aktivitetar og påverknader, 
skje i dei ulike organisasjonane utanfor det 
offentlege. 

 Det offentlege må vera ein møteplass der 
me er likestilte og får vera personar med 
ulike syn og tru. 

På dei offentlege møteplassane (så som 
skule, barnehage osv), kan me lære av 
kvarandre,øve respekt og toleranse for kvar-
andre. Me kan oppdage at mangfald blant 
menneske er heilt naturleg og ein rikdom for 
samfunn og utvikling.

INNLEGG
Hallbjørg Strøm

Grunnloven må likestille
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sosialt ansvar

FøLER SEG LURT AV BRUSTAD
Venstres helsepolitiske talsmann føler seg 
lurt av helseministeren. – Brustad har for-
sikret Stortinget om at helseregistrerin-
gene er i tråd med brukerorganisasjonenes 
krav. TV2 har dokumentert uverdige forhold 
med denne type registrering. Dette er en 
uholdbar situasjon for alle med hjelpebe-
hov, og et klart brudd på personvernet, 
sier Gunvald Ludvigsen.

TV2s dokumentar om Mari Storstein i 
februar viste en uverdig og krenkende reg-
istrering av de mest nærgående og intime 
detaljer i et menneskes liv. Venstre og 
Ludvigsen har tidligere stilt seg kritisk til 
registreringssystemet IPLOs, som ble satt i 
gang februar 2006.

BRUDD I PENSjONSFORHANDLINGENE
– Det blir ikke noe nytt forlik om pensjon 
i Stortinget. Vi forventet at regjeringspar-
tienes uttalte ønske om et bredt pens-
jonsforlik ikke bare var store ord, men noe 
de ville følge opp i forhandlingene. Det 
skjedde dessverre ikke. Vi ble kun invitert 
til å stemme for regjeringens forslag, ut-
taler Martin Engeset (Høyre), Åse Gunhild 
Woie Duesund (KrF) og André N. Skjelstad 
(Venstre).

– Regjeringen svekker arbeidslinjen i 
pensjonssystemet. Uten forvarsel fjernet 
de private pensjonsspareordningene og 
endret opptjeningsrettighetene for om-
sorgsarbeid. Regjeringspartiene har kjent 
våre krav i snart et år og har hatt god tid 
til å forberede forhandlingene. Når de så 
ikke kommer med reelle tilbud, er det pro-
voserende, sier André N. Skjelstad.

Venstre bedrer 
kommunikasjons-
kanalene
Nye nettsider og nytt 

medlemsblad er sentrale 

stikkord for Venstres kommu-

nikasjonsarbeid. Samtidig er 

også malene for brosjyrer og 

løpesedler til høstens valg-

kamp ferdige. Neste skritt er 

Venstres nettbutikk. 

Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Et omfattende arbeid ligger bak Venstres nye 
nettsider som ble lansert 1. februar. I løpet av 
den første måneden er over 80 lokale lag på 
nett med nye sider. Alle fylkeslag var klar med 
nye sider på lanseringen.

POSITIV STATISTIKK
Nettsidene fikk en «flying start» med en kraftig 
økning i nett-trafikken første måned. Antall 
sidebesøk i løpet av måneden ble tredoblet (til 
150 000), og antallet unike besøk økte med 
drøye 50 prosent (til 25 000). Frem mot valget 
vil trafikken på www.venstre.no øke kraftig. Erfa-
ringer fra 2005 viser at trafikken ble 16-doblet, 
og internettet som kanal var meget viktig for 
Venstres gode valg. 

Viktigere enn den økte trafikken er imidlertid 
at det er blitt enklere for lokale lag å oppdatere 
og lage nye sider. Samtidig er det lagt opp til 
et gjennomgående design og politisk profil på 

sidene, slik at man skal kjenne igjen Venstre 
både lokalt og sentralt.

NYE FUNKSjONER
Det er flere nye funksjoner på nettsidene, bl.a. 
muligheten for å lage meningsmålinger på 
førstesiden. Venstre har også lagt forholdene 
til rette for at alle Venstre-medlemmer kan få 
sin egen blogg. Planene ligger også klare for 
å synliggjøre disse bedre på forsiden, når flere 
Venstrefolk begynner å blogge. 

Kontakt lokal nettansvarlig, steinar@venstre.
no eller frode@liberal.no for hjelp.

NYE LIBERAL
Liberal.no har vært navnet på medlemsbladet til 
Venstre de siste årene. Vi har kuttet ut «.no» 
og forbedret bladbunaden, samtidig er forma-
tet endret. Nettstedet www.liberal.no vil grad-
vis fases ut, da all informasjon skal ligge på de 
ordinære nettsidene. I nye Liberal vi vi også i 
økende grad spille på det materialet som aller-
ede ligger på nett.

VALGMATERIELL OG NETTBUTIKK
Den gamle nettbutikken ligger fortsatt 
tilgjengelig, men blir endret i løpet av en 
måneds tid. Til valget vil denne fortsatt spille 
en viktig rolle i bestillingen av valgmateriell.

På nettsidene er det en egen side for alt 
valgmateriell 2007: www.venstre.no/organisas-
jon. Her kan alle lokale lag laste ned brosjyrer, 
grafisk materiale, brosjyremaler og løpesedler. 
På vegne av lokallagene har Venstre også forhan-
dlet fram avtaler om setting av lokal brosjyre og 
lokalt program etter malene som er laget. 

www.venstre.no/sosialtansvar
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KOMPETANSEåR UTREDES I FLERE BYER
Etter iniativ fra bystyrepresentant Helge 
Solum Larsen blir Venstres forslag om å 
innføre et kompetanseår for lærere i Sta-
vangerskolen utredet videre.

I formannskapsmøtet i Stavanger kom-
mune torsdag 8. feburar, reiste Solum 
Larsen forslaget om å utrede muligheten 
for å innføre et kompetanseår. Saken er nå 
oversendt administrasjonsutvalget i kom-
munen for oppfølging.

Venstres medlem i kirke- utdannings- og 
forskningskomiteen på Stortinget, Odd Ei-
nar Dørum, er fornøyd.

– Venstre har jobbet målrettet med 
forslaget om kompetanseår for lærere, og 
tidligere fått tilslutning for dette i både 
Oslo og Bergen. Derfor er det svært gledelig 
at vi nå får til dette i Stavanger også. Jeg 
lover at Venstre ikke gir opp kampen for 
å få til en nasjonal ordning med komp-
etanseår, selv om de rødgrønne stemte 
ned dette forslaget da det ble behandlet i 
Stortinget i fjor høst, sier Dørum.

UWC-STUDENTAR Må VENTE
Gunvald Ludvigsen ber regjeringa vurdere 
ei ordning med to-årig opphaldstilla-
telse for elevar ved United World College. 
Regjeringa vil førebels ikkje endre reglane 
slik at utanlandske studentar ved skulen 
i Fjaler får opphaldsløyve for heile studie-
tida på to år. I dag må dei søke på nytt 
etter eitt år.

Ludvigsen har etterlyst eit enklare 
regelverk som kan spare både elevar, sku-
len og lokalt lensmannskontor for unødig 
arbeid. Inkluderingsministeren seier regjer-
inga kjem tilbake til saka i framlegget til 
ny utlendingslov som kjem i juni.

– Alle krefter
må bidra
Voldtekt-statistikken er dys-

ter, og Venstres Rita Sletner 

mener alle krefter må bidra 

for å løse situasjonen. – Det 

er behov for å jobbe forebyg-

gende i miljøer som er over-

representert på statistikken. 

Det beste er hvis innvan-

drermiljøene selv setter dette 

på dagsordenen, sier hun.

Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Aftenposten presenterte sent i februar dys-
tre voldtektstall. Årlig anmeldes rundt 750 
voldtekter og voldtektsforsøk i Norge, og man 
antar dette utgjør mellom 10 og 20 prosent 
av voldtektene. Samtidig viser statistikken for 
2004 at rundt 65 prosent av gjerningsmennene 
bak de anmeldte voldtektene og voldtektsfor-
søkene i Oslo politidistrikt, hadde ikke-norsk 
etnisk bakgrunn. 

IMAMER KAN BIDRA
– Uansett kulturell tilhørighet, er voldtekt helt 
uakseptabelt. Det må være klart og tydelig for 
alle at trygghet i gatene er en del av den nor-
ske velferden. Det er behov for å jobbe forebyg-
gende i miljøer som er overrepresentert på sta-
tistikken. Det beste er hvis innvandrermiljøene 
selv setter det på dagsordenen, sier Rita Sletner 
til Aftenposten. Hun mener også imamene, som 
viktige talspersoner i innvandrermiljøene, kan 
bidra konstruktivt i det forebyggende arbeidet.

Sletner leder det regjeringsoppnevnte 
Voldtektsutvalget, som arbeider for å bedre 
situasjonen for voldtektsofre og å få flere til 
å anmelde overgrep. Også nestleder i utvalget, 
somaliske Fouzia Hashi, mener vi ikke kommer 
noen vei uten imamene.

IKKE ENIG
Sletner mottok en rekke støtteerklæringer for 
sitt utspill, men også kritikk. Blant annet re-
agerte leder for Islamsk Råd Norge, imam Sen-
aid Kobilica, med å etterlyse konkrete tiltak fra 
Voldtektsutvalget. Inkluderingsminister Bjarne 
Håkon Hanssen (Ap) reagerer på at imamer ble 
bedt om å bidra til å stanse voldtektene i Oslo. 
Han løftet en advarende pekefinger.

– Det er like lite kobling mellom voldtekts-
mann, hvit nordmann og kristendom som det 
er mellom afrikaner, muslim og voldtektsmann, 
sier Hanssen til NTB.

www.venstre.no/skole– Det må være klart og tydelig for 
alle at trygghet i gatene er en del 
av den norske velferden, sier Rita 
Sletner.
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Fylkesårsmøtene
Fylkesårsmøtene hadde i år et tettpakket program, da man skulle behan-
dle skolepolitisk manifest og prinsipprogram i tillegg til fylkestingsvalgs-
programmet.
Frode Fjeldstad frode@liberal.no

AKERSHUS VENSTRE:
Krever bedre anlegg for Cricket
Cricket er den raskest voksende idretten i Norge, 
med rekruttering fra befolkningsgrupper som er 
dårligst representert i det tradisjonelle organi-
serte idrettstilbudet. Cricket er verdens nest 
største idrett. Vi ser det som viktig å styrke 
breddeidretten og utvikle og stimulere nye id-
rettsformer, som tiltrekker barn- og unge fra 
alle samfunnslag.

Utover dette krevde møtet at miljø og livskval-
itet må sikres ved veiutbygging, at Akershus bør 
bli et foregangsfylke på biodrivstoff, at psyki-
atritilbudet på Blakstad bevares, at barnevernet 
forbedres og at flere afrikanske varer får plass i 
norske butikkhyller.

BUSKERUD VENSTRE:
Sjukehusa tilbake til fylket
Buskerud Venstre avholdt sitt årsmøte på 
Lampeland hotell i Flesberg kommune. Lørdag 
startet fylkesfadder Borghild Tenden møtet med 
motiverende ord foran valget i år. Hun tok med 
seg en del innspill fra salen, blant annet prob-
lematisering av at biodieselproduksjon spiser av 
matjord, og at veiene i Buskerud mange steder 
er rett ut farlige.

Det ble vedtatt to politiske uttalelser, Ven-
stre satser på gründere i bygd og by og Sjuke-
husa tilbake til fylket. I tillegg ble det vedtatt å 
ansette Christoffer Biong som valgkampsekretær 
for Buskerud. Dette er et samarbeid mellom Opp-
land, Buskerud, Akershus og sannsynligvis Hed-
mark, og han skal jobbe for alle fire i valgkam-
pen med base fra Venstres hus i Oslo.

HEDMARK VENSTRE:
Staten må ta ansvar for de svakeste
Møtet med det kommunale hjelpeapparatet 
er ofte det største problemet for funksjons-
hemmede.

- Enkelte funks-
jonshemmede 
har behov 
for spesielt 
o m f a t -

tende og sammensatte tjenester for å bedre 
livskvaliteten. Venstres nylig framlagte prinsip-
program krever at staten tar finansieringsans-
var for alvorlig funksjonshemmede. Dette sikrer 
denne svake gruppa gode tjenester, uavhengig 
av den enkelte kommunes økonomi, mener Hed-
mark Venstre.

Til tross for det stramme programmet fikk 
Hedmark Venstre tid til å vedta hele 6 uttalelser.  
I tillegg til Staten må ta ansvar for de svake-
ste ble følgende uttalelser vedtatt: E6 gjennom 
Østerdalen, Klimatiltak nå!, Sett elevene i fokus, 
Kraftsatsing for entreprenørskap, Kultursatsing 
på pop og rock. 

HORDALAND VENSTRE:
Sølvi Mangerøy valgt til ny leder 
Siden sittende fylkesleder valgte å melde seg 
ut av partiet, måtte Hordaland Venstre velge ny 
leder på fylkesårsmøtet på Voss. Sølvi Merete 
Mangerøy (38 ) fra Radøy ble valgt til ny leder 
i Hordaland Venstre. – Jeg er egentlig en ut-
døende rase i politikken. Jeg er yrkesaktiv 
trebarnsmor mellom tretti og førti år. Det finnes 
ikke mange av oss i politikken, men vi trengs 
mer enn noen gang, sa Mangerøy til applaus fra 
forsamlingen.

Hordaland Venstre vedtok disse uttalelsene 
fra årsmøtet: Fjern arbeidsgiveravgiften for 
lærlinger, Set elevane i fokus, Stopp menneske-
fiendtlig flyplasskontroll og Vil kutta klimaut-
slepp med 50% innan 2030.

MøRE OG ROMSDAL VENSTRE:
- Fisk framfor olje!
Kysten utenfor Møre og Romsdal må vernes mot 
petroleumsaktiviteter, krever Møre og Romsdal 
Venstre i en resolusjon fra fylkesårsmøtet som 
ble arrangert i Ålesund. Møre og Romsdal Ven-
stre er glade for at regjeringen nå varslar at de 
v i l lage en forvaltningsplan 

for Norskehavet. 
I tillegg 

vedtok årsmøtet en uttalelse om å bedre fer-
gekapasiteten i fylket, og å gjennomføre et 
krafttak for mennesker i krise. 500 barn i fylket 
står på barnevernets venteliste.

NORD-TRøNDELAG VENSTRE:
Venstre slår ring om foretaksmodellen
– Det hersker ingen tvil om at vi ønsker at Nord-
Trøndelag Energi (NTE) skal være et fylkeskom-
munalt foretak også i framtiden, sa Andre 
N. Skjelstad under Nord-Trøndelag Venstres 
fylkesårsmøte. Venstre vedtok en enstemmig 
resolusjon om at foretaksmodellen er å fore-
trekke som en framtidig organisering av NTE.

OPPLAND VENSTRE:
Oppland Venstre støtter opp om sykehus-
streik
Kampen for lokalsykehus i Oppland var igjen på 
dagsorden på årsmøtet på Gjøvik. Siste utvikling 
kom rett før fylkesårsmøtet da det ble kjent at 
kreftavdelingen på Gjøvik sykehus skulle legges 
ned. 

Oppland vedtok følgende uttalelser: Handle 
bensin med bensinstasjoner som leverer biodiesel 
og/eller etanol!, 2007 er Opplands Kultuminnev-
ernår,  Ta lokalt ansvar for skolen!, Klimapoli-
tikken er et verdivalg – også lokalt.

OSLO VENSTRE:
�0 punkter for et flerkulturelt Oslo
Oslo Venstre vedtok på sitt årsmøte ti punkter 
om innvandring og integrering. Oslo Venstre 
ønsker flere innvandrere velkommen, men vil 
samtidig sette i verk målrettede tiltak for å 
skape en velfungerende flerkulturell hovedstad. 
Venstre mener at Oslo har utfordringer knyttet 
til integrering som må tas på alvor. Oslo har de 
siste tiårene blitt en flerkulturell by, med mange 
innvandrere fra ikke-vestlige land. Disse innvan-
drerne og deres etterkommere er en stor ressurs 
for byens kultur-, arbeids- og næringsliv.

Oslo Venstre vedtok sju uttalelser: Oslo må ta 
klimaansvar, Ta gata tilbake, Mer makt til byde-

lene, Gi Oslo ansvaret for psykiatri og rusom-
sorg, Venstre kjemper videre for Fjord-

b y e n , 
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Fylkesårsmøtene

Venstre i byråd best for byen, Ja til innvandring 
- ja til integrering.

ROGALAND VENSTRE:
ja til vindkraft – men ikkje overalt!
Rogaland Venstre tok på sitt årsmøte på Bryne 
til orde for en sterk styring av etablering av 
vindkraftverk. Vindkraft er et viktig element i 
arbeidet for ren energi, men det er avgjørende 
at slik utbygging ikke kommer i konflikt med 
andre vesentlige miljø og friluftsinteresser.

Fylket hadde fått Olaf Thommessen til å  holde 
innledning, hvilket han gjorde iført en Bryne-
drakt fra 80-tallet (NB! de som ikke var der kan 
se opptak på Rogaland Venstres Web-TV).

Rogaland Venstre vedtok disse uttalelsene:  
Statoil hører hjemme i energifylket Rogaland, 
Venstre vil ha klimaplan for Rogaland, Bybane 
– NÅ!

SOGN OG FjORDANE VENSTRE:
Førdefjorden må verta referansefjord
Regjeringen foreslår at Førdefjorden skal ver-
nes. Sogn og Fjordane Venstre vil at Førdefjor-
den skal bli en referansefjord der vi kartlegger 
hvordan næringsvirksomhet i fjorden påvirker 
villaksen sine vilkår. Følgende uttalelser ble 
også vedtatt: Forpliktande klimaplan for Sogn og 
Fjordane, Fjern ubåtvraket ved Fedje, Nye førin-
gar for kabling av høgspentnettet, Silisium frå 
Svelgen til solcelleproduksjon.

TELEMARK VENSTRE:
Miljøfokus hos Venstre
Miljøsaker sto i fokus da Telemark Venstre holdt 
årsmøte på Akkerhaugen. Telemark Venstre 
mener det er nødvendig med et sterkt økt fokus 
på miljøpolitikken. I en 
resolusjon tar par-
tiet til orde for om-
fattende tiltak på en rekke 
områder, blant annet innen 
transport, arealplanlegging og en-
ergiproduksjon. Som et lite, praktisk 

tiltak mener Venstre-laget at det må bli slutt på 
å sende ut Telefonkatalogen til alle. Telemark 
Venstre vil også innføre et kompetanseår for 
lærerne i Telemark, og de mener satsingen på 
psykisk helse må fortsette etter at opptrapping-
splanen på dette feltet er fullført i 2008. 

TROMS VENSTRE:
Troms Venstre er klare
Troms Venstre er i startgropa med innhold og 
mannskap til høstens valg, meldes det etter 
fylkesårsmøtet i Tromsø.  På årsmøtet var Olaf 
Thommessen hovedgjest (som omsider ankom 
etter et par omveier). Venstres nestleder tok 
opp problemet med mangel på rehabiliterings-
plasser. – Det er viktig både for den enkelte 
og samfunnet at klienter får rask rehabiliter-
ing for å kunne komme seg tilbake i virke og 
klare seg sjøl, sa en engasjert Thommessen. Det 
ble mange og tette diskusjoner, om blant annet 
EU, verneplikt og ny skolepolitikk. Fylkeslaget 
hedret også Lillian Hessen, Venstres ordfører i 
Kvæfjord, som på en forbilledlig måte har skapt 
positivitet i hjembygda og vist at kvinner kan.

Venstre jobber nå aktivt med listestilling i 
kommunene, og alt tyder på at Venstre vil være 
med i lokalvalget i flere nye kommuner i Troms 
i 2007. – Og det er bare å melde seg hvis noen 
savner Venstre i sin kommune, melder fylkesled-
er Roar Sollied.

VEST- OG AUST-AGDER VENSTRE:
Venstre vil ha klimaplan for Agder
Venstre i Agder ønsker at klimautslippene må 
reduseres med 30 % innen 2020. For å nå dette 
ambisiøse målet må både fylket og kommunene 
ha forpliktende klimaplaner. Norge har ingen 
klimapolitikk etter utgangen av Kyoto-perioden 
i 2012. Fraværet av langsiktighet i norsk kli-

mapo l i -

tikk står ikke i overensstemmelse med den 
utfordringen vi står ovenfor. Venstre ønsker 
derfor et bredt forlik om en langsiktig nasjonal 
klimapolitikk. I tillegg ble følgende uttalelser 
vedtatt på det felles årsmøtet mellom Aust- og 
Vest-Agder Venstre: Når trygghet frarøves, Nei til 
overføring av lokalsykehuset i Flekkefjord, Flere 
afrikanske varer i norske butikkhyller.

VESTFOLD VENSTRE:
Nye folk i styret
Vestfold Venstre avholdt sitt årsmøte lørdag 
17. februar på Sandefjord Motorhotell. Møtet 
benyttet også anledningen til et par suppler-
ingsvalg til styret. Her kom Ingar Strøm-Olsen 
(Nøtterøy) og Kåre Pettersen (Stokke) inn som 
nye medlemmer.

På årsmøtet ble det ellers foretatt en ut-
nevnelse av æresmedlemskap. Mangeårig 
medlem Karl Ravndal (Larvik) fikk overrakt dip-
lom og blomster fra fylkesleder som synlig bevis 
på utnevningen. Ravndal har lang fartstid som 
kommunestyremedlem i Brunlanes og styreverv 
både i Larvik og Vestfold Venstre. Han er i dag 
et svært aktivt medlem av eldrerådet i Larvik. 
Vestfold Venstre vedtok følgende uttalelser: Fri 
ferdsel i strandsone og vannkant!, Kommunene 
må utarbeide klimaplaner.

øSTFOLD VENSTRE:
Grønn eiendomsskatt
Østfold Venstre vil påskjønne miljøbevisste inn-
byggere ved å redusere eiendomsskatten deres. 
Østfold Venstre er i mot eiendomsskatt. Men 
der hvor eiendomsskatt dessverre presser seg 
fram, mener Østfold Venstre at denne skatten 
må kunne brukes som et effektivt miljøpolitisk 
virkemiddel. I tillegg vedtok Østfold følgende 
uttalelser: Kompetanseår for lærerne, Støtter 
lokalt filmfond, Bygd, natur, kyst, Nyskaping 
gjennom kreativt mangfold. 

Det ble mange avstemminger på fylkesårsmøtene i år. 
Her fra Oslo Venstres årsmøte på Håndverkeren.

Liberal har fulgt med på fylkesårsmøtene, og gir deg noen høydepunkter.
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SVs
antisolidaritet
Diskusjonen om å sende nor-

ske styrker til Afghanistan 

går ikke mellom de som øn-

sker fred og de som ikke gjør 

det.

Norges varslede bidrag på 150 soldater – spe-
sialstyrker – til Afghanistan ble ønsket velkom-
men i NATO, som sårt trengte forsterkninger. Så 
viser det seg at det er geografiske begrensnin-
ger knyttet til bidraget. De norske spesialstyrk-
ene skal stasjoneres «i Kabul-regionen og ikke i 
noen annen del av landet, herunder i sør», som 
det heter.

Regjeringen var først tvetydig på dette punk-
tet. Forsvarsministeren og utenriksministeren 
var ikke helt samstemte. Statsminister Stolten-
berg måtte derfor rydde opp. Onsdag gjorde han 
det helt klart i Stortinget at styrker ikke uten 
videre kunne omplasseres til sør. En eventuell 
omplassering måtte godkjennes av Regjerin-
gen.

SV-leder Kristin Halvorsen insisterte samme 
dag på at det er uaktuelt for Regjeringen å 
sende soldater til sør. Vi sitter igjen med et inn-
trykk av at selv i en krisesituasjon hvor NATO-
styrker i sør akutt trenger vår hjelp, er det ikke 
gitt at Regjeringen vil kunne komme våre al-
lierte til unnsetning.

Dertil kommer at bruken av spesialstyrker er 
omgitt av hemmelighold i NATO. NATO har aldri 
fortalt hvor store styrkene i Afghanistan er, hel-
ler ikke nøyaktig hvor de er stasjonert, eller hva 
slags aksjoner de deltar i. Følgelig, hvis NATO 
ber om norske spesialstyrker til Sør-Afghani-
stan, vil det måtte skje uten at norsk offent-
lighet får vite det.

Venstre ser alvorlig på dette. I forbindelse 
med NATOs toppmøte i Riga i slutten av no-
vember 2006 ble alle NATO-landenes stats- og 
regjeringssjefer enige om at deres styrker i 
Afghanistan kunne bli sendt til andre deler av 
landet i en krisesituasjon. Statsminister Jens 
Stoltenberg var selv med på å vedta dette.

Norske styrker fikk bistand fra allierte styrker 
da de var hardt presset i Meymaneh i Nord-Af-

ghanistan i februar 2006. Vi skal imidlertid ikke 
nødvendigvis komme dem til unnsetning hvis 
de skulle trenge vår hjelp, f.eks. i forbindelse 
med Talibans bebudede våroffensiv. SV sitter 
med en slags vetorett i denne saken, og det 
dreier seg her om et eksistensielt spørsmål for 
regjeringen.

Dette viser hvor svakt regjeringens sikkerhet-
spolitiske fundament synes å være. For å over-
leve må den gå på akkord med vår troverdighet 
som NATO-alliert og svekke den brede enigheten 
om sikkerhetspolitikk som har tjent Norge så 
godt i etterkrigstiden.

Jeg har lyst til å påpeke overfor SV at hvis 
vi må omplassere den norske spesialstyrken til 
sør, er det ikke snakk om å gå inn i en lang-
varig offensiv operasjon eller videreføre USAs 
operasjon «Enduring Freedom», som jakter på 
Bin Laden. Det er snakk om å komme allierte 
til unnsetning. Med andre ord: Det er snakk om 
alliansesolidaritet.

Jeg har videre lyst til å minne om at dette 
ikke er NATOs krig, men en operasjon som FN 
har bedt NATO om å gjennomføre. NATO har et 
entydig mandat fra FN, en organisasjon som SV 
og alle vi andre i Stortinget støtter. NATO ut-
fører dermed dette oppdraget på vegne av ver-
denssamfunnet.

Med andre ord: Diskusjonen om å sende nor-
ske styrker til Afghanistan går ikke mellom de 
som ønsker fred, og de som ikke gjør det. Den 
går på hvordan verdenssamfunnet kan bidra til å 
gi afghanerne et levelig liv og fremme stabilitet 
og fred i et urolig hjørne av verden.

Denne bloggen finner du også på
www.venstre.no/blog/venstre

Oversikt over Venstremedlemmer som blogger 
på www.venstre.no finner du på
www.venstre.no/bloggere

BLOGGEN
Anne Margrethe Larsen
Venstres utenrikspolitiske 
talskvinne

stortinget

«LO-ARBEIDERPARTIET» 
I stortingssesjonens første muntlige spør-
retime etter nyttår var selvsagt LOs makt 
over regjeringen et tema. 

– Skulle jeg bidra til å sette opp en bauta 
over regjeringen Stoltenberg II så langt 
– skulle jeg plukke ut bare én, for det er 
sikkert flere – vil jeg nok hevde at det på 
den bautaen vil stå at organisasjonsmakt 
i Norge har blitt styrket på bekostning 
av folkevalgt makt. Mitt spørsmål til 
statsministeren er ganske enkelt: Ser ikke 
statsministeren noen prinsipielle sider ved 
det å forskyve makt fra folkevalgt forsam-
ling til organisasjoner, som han bidrar til, 
og som så mange ser, spurte Lars Spon-
heim landets statsminister. 

Svaret han fikk var så ullent at han stilte 
følgende oppfølgingsspørsmål. – Vil ikke 
statsministeren bruke denne anlednin-
gen til å si at han vokter på grensen for 
at dette ikke skal gå for langt, og at det 
kanskje må kneppes litt den andre veien 
igjen?

Stoltenbergs sin prinsipielle tilnærming til 
Venstres spørsmål var dette: – Målet på om 
vi gjør jobben vår, er at vi gjennomfører 
det som står i vår regjeringserklæring, sa 
landets statsminister. 

BjøRNøY På SKOLEBENKEN
Det var noen hver som ble forundret da 
Kristin Halvorsen grep inn i Stortingets 
spørretime 7. februar og svarte på vegne 
av miljøvernministeren, som måtte sitte 
på skolebenken. – Jeg kan ikke huske noen 
gang å ha opplevd i Stortinget at en stat-
sråd til de grader har blitt satt til side – og 
tatt ned – av sin egen partileder som det 
vi har opplevd her i dag. Miljøvernmin-
isteren har gått ut og sagt at Norge skal 
kutte minimum 20 % av klimagassutslip-
pene. I dag sier finansministeren at denne 
saken ikke er avklart. Miljøvernministeren 
hadde ikke ryggdekning for det hun sa, sa 
en oppgitt Gunnar Kvassheim i Stortinget.
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GENERALSEKRETÆREN:

Ny vev for 
Venstre
Dei nye nettsidene kom i 

drift 01.02.07.

Viktigaste grunn for endringa var å gjera 
heimesida meir attraktiv og spanande for 
besøkande. Både sentralt og på fylkes- og 
lokalplan. Kjernesakene og dagsaktuell 
politikk er det første som møter oss. Ingen 
skal vera i tvil om kva som er Venstre sine 
viktigaste saker og kva me meinar. Gjennom 
interaktivitet som blogging og enkle mei-
ningsmålingar vonar me og at fleire klikkar 
seg eit steg og to vidare frå opningssida. 
Besøksstatistikken så langt tyder på at me 
er på rett veg. For at Venstre skal framstå 
gjenkjennelege, vil fylkes- og lokallaga ha 
identisk utsjånad som sida til Venstres hov-
udorganisasjon (VHO). Eller omvendt. Dette 
gjer at alle lag, med minimal innsats, har 
ei oppdatert og matnyttig heimeside for dei 
som oppsøkjer oss via verdsveven. 

Den største endringa er likevel den me 
ikkje ser: Teknologien som ligg i botnen. Eit 
nytt publiseringssystem har gjort det mykje 
enklare for dei ulike webredaktørane å legga 
informasjon ut på sidene. 

Omlegginga har medført at alle ek-
sisterande lokallagssider vart «borte» over 
natta. For å få lokallaga på nett att så fort 
som mogleg, har VHO tre personar som står 
til disposisjon framover. I tillegg har alle 
fylkeslaga eigen webansvarleg som har tatt 
på seg å hjelpa lokallaga. 80 lokallag på 
nett i det nye systemet i løpet av den første 
driftsmånaden tyder på at det vert jobba 
svært godt i så måte. Kjempebra!

I 2005 kom Internett for fullt som ein 
viktig kanal for veljarane å innhenta infor-
masjon om partiet. «Er du ikkje på nett, er 
du ikkje» har aldri vore meir sant. Skal me 
oppnå eigne mål om 7% oppslutnad i år 

og 10% i 2009, vil det vera 
avgjerande at heimesi-

dene er gode og opp-
daterte. I 2005 fekk 
valkampsidene våre 
bestemannsprisen i 
fleire testar. Det er 

ein posisjon alt ligg 
til rette for at me skal 

forsvara. 

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i januar fra MMI, Opinion, TNS Gallup, Nielsen, Norstat, 
Norsk Respons AS og Infact. Kilde: Institutt for samfunnsforskning UIO, v/ Bernt Aardal. Målingen 
ville gitt de borgerlige partiene 91 mandater og regjeringspartiene 78.

meningsmålinger

kalender
MARS   
19. Sentralstyremøte Oslo 
   
APRIL   
1.-9. Påske  
10. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon
12. Sentralstyremøte Bergen 
12. Landsstyremøtet Bergen
13.-15. Landsmøte Bergen

MAI   
7. Sentralstyremøte Oslo 
8. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon 
17. Grunnlovsdag/Kr. himmelfartsdag  
26.-28. Pinse  

jUNI   
5. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon 
8. Sentralstyremøte Oslo 
9.-10. Landsstyremøte Tromsø 

nytt fra partiet
– GLEDELIGE MEDLEMSTALL
For 3. året på rad øker medlemstallet i Ven-
stre. - Spesielt hyggelig er at trenden også 
vedvarer i mellomvalgsår, sier Terje Breivik, 
generalsekretær i Venstre. I 2006 hadde 
Venstre 6032 betalende medlemmer. Det er 
en fremgang på 221 medlemmer fra 5811 i 
2005. – Vi har også hatt en bra start på 
2007, med over 200 nye medlemmer på vel 
halvannen måned, det er over dobbelt så 
mange som på samme tid i fjor, sier Brei-
vik. 

– STOR AKTIVITET LOKALT
Venstres Opplysningsforbund (VO) melder 
om mye aktivitet også 2006. Antall studie-
ringer som er innmeldt til VO har økt fra 124 
i 2005 til 145 i 2006. VO-sekretær Astrid 
Sollied har merket seg den positive trenden. 
– Det er artig å arbeide med så mange en-
gasjerte fylkesledere, sammen har vi gjort 
en kjempedugnad for å løfte det lokale stud-
iearbeidet i Venstre, sier hun om resultatet. 
Spesielt vil hun trekke frem Nordland med 
sine 8 studieringer i 2006 kan legge neste 
10.000 kroner til valgkampkassa i år. Pen-
gene for studiearbeidet deles ut etterskudds-
vis, med en timesats på 60,-, med minimum 
12 timer, og 5 deltagere sin har møtt minst 
75%. Mer informasjon om VO finner du på 
www.venstre.no/vo.

Parti januar Mandater jan Mandater stortingsvalget +/- mandater
Ap 30,8 54 61 -7
Frp 26,7 49 38 11
Høyre 14,8 24 23 1
SV 8,3 14 15 -1
Krf 6,4 10 11 -1
Sp 6,4 10 11 -1
V 4,8 8 10 -2
RV 0,9 0 0 0
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Lite nytt om Hagen
Det er lite nytt i den uau-

toriserte biografien «Profet i 

eget land» om Carl I. Hagen 

som VGs politiske kommen-

tator Elisabeth Skarsbø Moen 

gav ut i fjor høst.

Til tross for at boken er et produkt av to års 
arbeid (med permisjon fra VG), skjemmes den av 
slurv. Begivenheter er galt og ulikt tidsfestet, 
navn er feilskrevet en side, for så å være kor-
rekt lenger ut. Forfatteren har brukt over 100 
muntlige kilder, og skriver i etterordet at leser-
en vil oppdage at mange opplysninger er hentet 
fra to bøker; Hagens egen Ærlighet varer lengst 
(Aventura, 1984) og Snoen/Ekebergs Kong Carl 
(Kagge, 2001). Personlig mener jeg at mye kan 
minne mistenkelig om avskrift. Skarsbø Moen 
opplyser at «flere opplysninger fra disse to 
bøkene ikke er tatt med i enkelte tilfeller hvor 
det ville vært naturlig, eller opplysningene i 
min bok står i strid med det som er framkommet 
i de to andre bøkene.» Hun hevder å ha funnet 
flere tilfeller av feil i den fremstillingen disse 
to bøkene gir. Så langt jeg kan se opplyser hun 
ikke om hvilke dette skulle være. Det er en svak-
het ved boken. Om Snoen og Ekebergs bok er 
for nær kilder og begivenheter til å være objek-
tiv/nøytral, så er da Hagens egen og Iversens 
autoriserte i samme situasjon. 

OUTSIDEREN OG MIDDELHAVSFAREREN
MED LAVT SELVBILDE
Der Kong Carl hadde lite å fortelle om Hagens 
tidligste år både før og i politikken, er det her 
Skarsbø Moens bok har mest nytt å bringe. I 
tillegg tar den leseren 5 år lenger frem i Hagens 
liv enn Kong Carl; til tidspunktet Hagen gikk av 
som partiformann våren 2006. 

Forfatteren får frem at Hagen helt frem til 
han ble studentpolitiker i England var en out-
sider og en middelhavsfarer med lavt selvbilde. 
Hagen selv la i sin bok vekt på at han var tillits-
valgt i forsvaret, mens Moen avslører at dette 
er nær grensen til løgn. Avsløringen om dårlig 
personlig hygiene under militærtjenesten har 
ikke spesielt stor relevans, mens fremstillingen 
av hvordan Hagen følte familien som en tvangs-

trøye og ofret den for sin politiske karriere, kan 
nok mange forsmådde kvinner og Frp-fiendtlige 
feminister kjenne seg igjen i.  Han erkjente det 
i sin selvbiografi, så det er knapt noen nyhet. 
Hagens syn på likestilling og familie går åpen-
bart lenger tilbake enn hans alder skulle tilsi. 

DE MANGE FEILENE
irriterer. Dels fordi forfatter og forlag selv burde 
oppdaget og rettet dem opp, og dels fordi det 
skaper rot i fremstillingen. Wara var ikke so-
sialøkonom i 1986 (s 154). Hagen tok til orde 
for strategiskifte i 1983, ikke året efter (s. 143). 
Første runde i EØS-saken var i 1991, ikke 1990. 
FpU-landsmøtet som vedtok verdiliberale stand-
punkter om partnerskapslov og fri innvandring 
var i 1990, ikke 1989 (s. 197). Denne anmelder 
var selv en del av opposisjonen mot Hagen året 
før Dolkesjø, og deltok i diverse møter. At Ellen 
Wibe skal ha sagt ja til å stille mot Hagen som 
formann har jeg aldri hørt, og betviler meget 
sterkt (s. 228). De mange feilstavinger av navn 
skal jeg spare leserne for. 

DET DåRLIGE FORHOLDET TIL HøYRE
som Hagen og Frp har vært preget av i alle år, 
får sin naturlige forklaring i boken. Hagen hadde 
lite til felles med Høyre, i bakgrunn og person-
lighet. Selv om han var direktør i næringslivet. 
Partiet sviktet da Ap bygget opp en stat som tok 
makten og friheten fra individene, og han følte 
seg arrogant behandlet av Høyres folk. Middel-
havsfareren med det lave selvbildet valgte be-
visst å være en outsider selv om folk som Astrid 
Gjertsen, Jan. P. Syse (som benektet det senere) 
og Arne Skauge fristet ham med både anseelse 
og muligheter. For han måtte ofret friheten til å 
gå sine egne veier om han følte det nødvendig. 
Hagens syn på statens rolle i samfunnet, og 
opprøret mot det etablerte, det være seg par-
tier eller offentlig byråkrati, har gitt ham rol-
len som folkets mann mot eliten. Skarsbø Moen 
viser hvordan konkrete hendelser og erfaringer 
i Hagens første periode på Stortinget gav ham 
mulighet til å bygge seg opp. Ofte var de andre 
partienes aksept av byråkratiets «sannheter» de 
rene gratissjanser og gavepakker for Hagen.  

ANALYSEN SVIKTER
Selv om forfatteren er politisk kommenta-
tor i VG synes jeg analysene svikter i boken. 
Hun mener åpenbart at det var galt av Frp å 
ikke å stemme for påskepakken i 1986. «Et 
klart populistisk valg som ga gevinst på kort 
sikt, men som skulle vise seg å bli en fatal 
feilvurdering og preget forholdet til Høyre i 
resten av Hagens tid som politiker» (s. 155). 
At Hagen har maktet å bli profet i eget land 
kan vel snarere tyde på at velgerne verdsetter 

en som setter egne politiske standpunkter foran 
maktsøkende taktikk og politisk spill, i en tid 
hvor politikerforakten bare øker. At Hagen til 
stadighet bytter standpunkter og strategi er en 
annen sak. Forfatteren fremhever selv at Hagen 
allerede 1 år senere fremsto som statsmannen. 
Påskepakken og landbruksoppgjøret kan ha 
vært avgjørende sjakktrekk i profileringen av 
Hagen selv og Frp. Naturlige byggestener som 
hviler på pilarene Skarsbø Moen selv peker på 
at Hagen bygget opp mens han lærte seg spillet 
midt på 1970-tallet. Skarsbø Moen mener Hagen 
feilvurderte da Willochregjeringen gikk av, og 
Frp forventet at de vrakede regjeringspartiene 
skulle «invitere bøddelen inn i et samarbeid» (s 
157). Hun trekker parallellen til Høyres felling 
av Bondevik I i 2000 og inntreden i Bondevik II 
året efter – men først på s. 335. Og forklarer at 
dette er mulig på grunn av en 40-årig historie 
om borgerlig samarbeid. Nå har Frp vært «på 
vippen» i Stortinget i 20 år – og de andre har 
fortsatt ikke funnet noen oppskrift på hvordan 
de skal forholde seg til partiet som har passert 
dem alle i størrelse og kraft. 

FINNES FORKLARINGEN På SUKSESSEN?
Frp og Carl I. Hagen kan analyseres igjen og 
igjen, på leting efter svake punkter og for-
klaring på suksessen og seiglivetheten. Denne 
boken viser at Hagen er en kontrollfreak. Han 
må ha kontroll. Frp er hans kongedømme, der 
han er eneveldig monark. Uten kontroll kommer 
konspirasjonsteoriene krypende. I motsetning 
til Anders Lange er Hagen sterk på formalia og 
struktur, men uten å ha det som noen tvang-
strøye. I lederstil har de vært like dominerende, 
mens Hagen går Lange en høy gang i å være 
manipulerende. Og han har fornektet seg lite for 
å beholde kontrollen med partiet. I analysen av 
1986-krisen treffer Skarsbø Moen blink: Hagen 
er god på langsiktig analyse, men har ikke 
tålmodighet til å følge langsiktige strategier. 
Dette forklarer de mange linjeskiftene Frp har 
vært igjennom. Skarsbø Moen skriver at Hagen 
aldri har tilhørt noen av fløyene i partiet. Han 
er dem alle i én person. Han er økonomisk lib-
eralist, verdikonservativ – og populist i form. 
Prinsippene spiller mindre rolle enn velgerne. Å 
sette fast populisten på programformuleringer 
eller løfter har derfor lite for seg. Det er årsak-
ene til velgernes misnøye som må fjernes. Det 
er tydeligvis en bortimot umulig oppgave – i 
verdens rikeste land, der ansvarlige politikere 
er fange av summen av stigende forventninger 
hos velgerne.

Per Aage Pleym Christensen

BOKANMELDELSE
Profet i eget land.
Historien om Carl I. Hagen
Elisabeth Skarsbø Moen
Gyldendal 2006, 351 sider
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helt liberalt
unge venstres side

Seminar om miljø i et 
forbrukersamfunn
Hordaland Unge Venstre og Bergen Unge 
Venstre inviterer DEG til politisk seminar om 
miljø og økonomi - miljø i et forbrukersam-
funn. Miljø- og økonomirelaterte spørsmål 
vil bli stilt, debattert og konkludert av deg, 
forskere, politikere, handelsmenn og andre 
engasjerte.

•  Hvilke økonomiske virkemidler kan brukes 
for å oppnå miljømessige mål? Hva hin-
drer næringslivet i å investere mer ag-
gressivt i miljøvennlige produkter?

•  Hvordan kan politikken gi velfungerende 
økonomiske føringer og incentiver til 
næringsliv og samfunnet ellers? Er kom-
munen/fylket/staten en god/effektiv 
foregangsfigur på miljøvern? 

•  I hvilken grad og på hvilken måte kan 
miljøbevisste forbrukere bidra til å på-
virke i positiv retning? Hvor reel er for-
brukermakten i miljøspørsmål?

Spørsmål eller påmelding til Sara Henriksen 
på e-post: henrik.sara@gmail.com eller 
mobil 909 8� 446.

Regjeringa viser 
forakt for lokal-
demokratiet
Regjeringa har avslått søknadar frå kommunane Vågå, Vadsø 

og Porsgrunn om å gje 16-åringar røysterett som ei prøve-

ordning ved lokalvalet 2007. Det får Unge Venstre-leiar Lars-

Henrik Michelsen til å reagere.

Gustein Kjøvik
– Avslaga kan ikkje sjåast på noko anna enn 
rein forakt for lokaldemokratiet. For kva er det 
regjeringa eigentleg fryktar? At prøveordningar 
med røysterett for 16-åringar skal vitalisere 
demokratiet, og kanskje føre til auka politisk 
engasjement blant ungdom? spør Michelsen.

Då lokaldemokratikommisjonen 4. april i 
fjor leverte utgreiinga si til kommunal- og re-
gionalminister Åslaug Haga, gav statsråden in-
ntrykk av at ho no ville prøve ut eit mangfald 
av metodar for å auke valdeltakinga. I presse-
meldinga ho sendte ut same dag kom ho med 
følgjande invitasjon til norske kommunar: «No 
håper eg at høyringa vil bidra til at vi får gode 
prosessar lokalt og mange gode initiativ og 
idear». 

Men vilja til å sleppe til lokale initiativ varte 
berre i fire månader, det vil seie heilt fram til 
dei første lokale initiativa hamna på Haga sitt 
bord. Senterpartileiaren avslo nemleg i fjor 
haust søknadene frå Vågå, Vadsø og Porsg-
runn om å få prøve ut røysterett for 16-åringar 
ved lokalvalet i 2007. Haga sitt departement 
grunna avgjersla med at dei ikkje hadde sett 
nokon «nye argument som talar i favør av å gje 
16-åringar røysterett ved lokalval». Med denne 
grunngjevinga avslørte regjeringa at dei allereie 
har gløymd at valdeltakinga i 2003 var den lå-
gaste sidan 1922 (59 prosent), og at dei er alt 
anna enn positivt innstilt overfor lokale initia-
tiv som har som føremål å styrke demokratiet. 

BøR LYTTE TIL BARNEOMBODET
– Regjeringa burde lytte meir til barneombod 
Reidar Hjermann, som argumenterer med at 
røysterett for 16-åringar vil vere ein konkret 
måte Noreg kan verkeleggjere artikkel 12 i FN 
sin barnekonvensjon på. Denne artikkelen slår 
fast at born har rett til å bli høyrd i alle saker 
som gjeld dei, seier Michelsen.

Han viser dessutan til erfaringar frå  fleire 
delstatar i Tyskland, som viser at senka røys-
terettsalder til 16 år, kombinert med demokra-
tiopplæring på skulen, kan føre til auka politisk 
engasjement blant ungdom. 

HANDLAR OM DEMOKRATISKE RETTAR
– Å senke røysterettsalderen til 16 år handlar 
imidlartid ikkje berre om engasjement, det han-
dlar like fullt om å rette på det mishøvet som 
i dag finst mellom dei pliktane og rettane som 
møter ein 16-åring. Det er eit demokratisk prob-
lem at 16-åringar i dag må betale skatt utan å 
ha moglegheit til å påverke kva skattepengane 
skal brukast til. Vi bør følgje prinsippet som på 
engelsk heiter så fint «No taxation without rep-
resentation», seier Michelsen.

Unge Venstre-leiaren gjev med følgjande be-
skjed til lokalpolitikarane i Vågå, Vadsø, Porsg-
runn og andre kommunar som vil gje 16-åringar 
røysterett:

– Historiebøkene gjev alltid dei som vil ut-
vide demokratiet rett, så stå på krava!
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siden sist

Noen glimt fra Venstres landsstyremøte som 
denne gangen hadde felles politisk debatt 
med Unge Venstres landsstyre.

LANDSSTYRET I
– Skal vi slippe gleden løs før landsmøtet 
må vi nå målet vårt om antall lister ved 
kommunevalget.

Lars Sponheim.

LANDSSTYRET II
– Tilknytningskravet er akkurat det samme 
som krav om aldersgrense, bare «same 
shit, new wrapping».

jonas Eilertsen,
leder i Tromsø Venstre.

LANDSSTYRET III
– Det er ikke grenser for hva denne regjer-
ingen vil putte over på barnevernet uten 
at pengene følger etter.

Trine Skei Grande.

LANDSSTYRET IV
– Jeg var hos optikeren her om dagen, og 
vervet ham samtidig som jeg bestilte time, 
og en av hans kunder når jeg satt på ven-
terommet.

Roar Sollied er i valgkampmodus.

LANDSSTYRET V
– Han sier jeg maser ofte på ham, men det 
er sannelig gjensidig.

Eivind Nikolaysen (UV)
om sitt forhold til Odd Einar Dørum.

partifolk

Vi bare begynner, vi: jørgen Gether, Larvik, 
fylte 68 år 2. februar. Tidligere justisrådgiver 
og nå forbrukerombud Bjørn Erik Thon ble 43 
år den 6. februar. Sigrun Hovden, Lyngdal, 
jubilerte 8. februar med 70 år, mens tidligere 
nestleder Aud Folkestad ble 54 år 10. februar.  
Kvinnherad Venstres Kjell Yri ble 52 år 13. 
februar, mens nok en jubliant, judith Kaps-
tad, i Jølster fylte 60 år 14. februar.

Bystyregruppeleder i Bergen og tidligere org.
nest i Unge Venstre Anders Skoglund fylte 30 
den 18. februar. Bjørn Eggen fra Averøy fylte 
54 år 20. februar, mens jon-Inge Paulsen 
fylte 39 år dagen etter, 21. februar – som nok 
en gang er akkurat samme dag som tidligere 
statssekretær Harriet Berg ble hele 43 år. 
Eli Skaatun, Ulstein, fylte 49 år 24. februar,  
Brynjulf Moe bystyrerepresentant i Trond-
heim fylte 44 år 25. februar, samme dag som 
Espen Ophaug, for tiden din puls-venn i NRK, 
går opp i 34 år.

I avdelingen for folk som har 9 år til neste ju-
bileum starter vi med Rogaland Venstres vet-
eran, jarle Braut, som fylte 61 år 26. februar. 
Den andre  er Per-Aage Pleym Christensen, 
som fylte 41 år 28. februar.

Kay Fosberg i Iveland fylte  63 år 4. mars. 
I Lunner fylte Ulf Oddvar Rogneby 44 år 6. 
mars, mens Marianne Nuland Andersen i 
Flekkefjord ble 51 år 7. mars. Gustav Søvde, 
Skien, fyller 56 år 13. mars. øystein Nilsen 
i Ramsund i Nordland fyller 32 år 14. mars. 
Tidligere sentralstyremedlem Line Margrethe 
Rustad fyller 37 år 18. mars.

Eva Kvelland, ex-Sponheim-rådgiver og he-
imkomen Mandalitt, fyller hele 27 år 20. 
mars. Nils Tore Opheim i Sogndal, fyller 61 
år 21. mars. Samme dag og i samme fylke 
fyller Jølster Venstres Dag Arne Veiteberg 46 
år. Randi øgrey, tidligere politisk rådgiver i 
miljøverndepartementet m.m., jubilerer med 
sine 40 år 27. mars. Dagen etter jubilerer Ven-
stre tidligere leder, Arne Fjørtoft, han blir 70 
år. 29. mars fyller øystein Haga i Aust-Agder 
57 år, og samme dag fyller Kongsberg Venstres 
Bente Andersen 50 år.

Over i april begynner vi med May Valle på 
Hamarøy, som fyller 56 år 1. april. Anna 
Buverud, tidligere organisasjonssekretær i 
Unge Venstre, fyller 37 år 2. april, og samme 
dag fyller Rana Venstres Mary Ann Dahl 64 
år. Hans Carl Tveit, byråd for kultur og op-
pvekst i Bergen, fyller 53 år, også det den 2. 
april. Trine Hvoslef-Eide, tidligere fylkesleder 
i Akershus Venstre, jubilerer 7. april med res-
pektable 51 år.

Mangler noen du kjenner? Noen du ikke kjen-
ner? Noen som har bursdag som vi ikke har 
fått med oss? Send oss opplysninger på post@
liberal.no, så ordner det seg nok. Husk, denne 
spalte er ikke fremmed for dementier!

B-BLAD
Retur: 
Venstres Hovedorg.
Møllergt 16  0179 OSLO

Valgmateriell 2007:
Se www.venstre.no/organisasjon


