
Venstre er Norges liberale 
parti. Gjennom vår politikk 
vil vi gi frihet til hver 
enkelt, samtidig som vi 
tar vare på hverandre. 
Frihet betyr at du skal få 
bestemme over deg selv.

Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som 
gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader 
andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra 
godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager 
vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er.

På mange måter er kardemommeloven Venstres 
ideologi:

«Du skal ikke plage andre, du skal være grei og 
snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil» 

- Politimester Bastian



Topp fem viktigste saker
 

 Å sørge for at Norge har verdens beste lærere

 Å ta vare på naturen og dyrene

 At også fattige barn får gå i barnehagen og på SFO

 Gjøre det lettere og tryggere å lage nye jobber

 At det skal være lov å være annerledes

Om Venstre
Venstre er Norges eldste parti 
og ble stiftet i 1884.

Venstre var viktige når vi laget 
folkeskolen, altså den første 
skolen som var for alle barn i 
Norge. Vår politikk var også 
med på å gjøre Norge til å bli en 
velferdsstat, altså et land som 
tar vare på alle - også de som 
sliter. 

Venstre har hatt seks forskjellige statsministre gjennom 
historien. Eva Kolstad ble i 1974 valgt som Venstres leder og 
ble med dette Norges første kvinnelige partileder. 

Siden 2010 har Trine Skei Grande vært partileder i Venstre.
Venstre hadde 8048 medlemmer ved utgangen av 2016.

Sats på barna. 
Barn lærer mer når de har det bra. En 
god skole er en skole der barna trives. 
Alle barn fortjener lærere som gir dem 
mulighet til å skape sin egen fremtid. 

Venstre mener at læreren er det aller viktigste for at barn 
skal ha det bra på skolen, og lære mye. Det er viktig for elev-
ene, for mennesker som klarer å fullføre skolen og tar utdan-
ning, har flere valgmuligheter i livet.  Barn som får utdanning, 
har mindre sjanse for å bli fattige og ha det dårlig når de blir 
voksne. Derfor bruker vi å si at alt starter i skolen.

Vi vil:
      La læreren bruke mer tid på barna og mindre på papirarbeid
      At barn som sliter skal få hjelp med én gang
      Gi gratis barnehage og SFO til familiene som trenger det
      Gjøre lærerne enda bedre ved å gi dem mer videreutdanning
      Ha flere helsesøstre og psykologer i skolen

Trine Skei Grande er 
partileder i Venstre
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Flere nye jobber. 
Jobbene vi skal ha i morgen, kommer 
til å være helt annerledes enn de vi 
har i dag. Teknologien og samfunnet 
endrer seg raskt. Derfor må vi slippe til 
de kreative og engasjerte hodene for å 
finne de gode ideene. 
Det må være like lett å lage en ny jobb, som å få jobb hos noen 
andre. Det må også være like trygt, slik at vi ikke går glipp av en 
kjempegod idé fordi den som hadde den ikke våget å sette den ut 
i livet. 

Venstre vil:
      Gi dem som har laget sin egen arbeidsplass lik rett til sykepenger 
      og pensjon. I dag får de mindre enn folk som jobber for andre
      At de nye jobbene skal være miljøvennlige
      Ta bort unødvendige regler for de små bedriftene
      At det ikke skal koste noe å ansette de første som begynner å 
      jobbe i en helt ny bedrift
      At du skal kunne tjene penger å investere i nye jobber, ikke bare 
      hus eller store, gamle selskaper
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Ta vare på naturen. 
Norge har fantastisk natur. Fjellene, 
fjordene, havet og skogene gir oss flot-
te naturopplevelser. De har også gitt 
oss mat og inntekt. Dessverre er det 
lett å skade naturen. 
Plast i havet kan havne i fiske- og fuglemager og gjøre at de blir 
syke. Forurensing fra gamle biler gjør at lufta blir vanskelig å puste 
i. Forurensende gasser gjør også at temperaturen på jorda stiger, 
og klimaet endrer seg.

Men vi kan gjøre noe med alt dette. Hver eneste dag tar vi valg 
som kan være med på å bevare naturen og miljøet vårt. Det går på 
hva vi spiser, om vi skal ta bil eller sykkel til skolen, eller hvordan vi 
skal varme opp huset vårt, for eksempel. Verden kan bli enda bedre 
i morgen. Venstre vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. 

Venstre vil:
      Jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel
      Ha flere miljøvennlige biler, og billigere buss, tog og t-bane
      Redde ulven og slutte med å sette dyr i bur, bare for å 
      bruke pelsen deres
      Gjøre sunn og miljøvennlig mat billigere
      Holde Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltene fri for olje
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