
På lag med framtida.



Alt starter i skolen.
” Skolen er framtidas 
 forsikring. 

Trine Skei Grande 
Leder



Alt starter i skolen.
Vi vil: 

styrke lærerne med mer 
videreutdanning

la læreren bruke mer tid på barna 
og mindre på byråkrati4

at barn som faller utenfor   
skal få hjelp tidlig

gi gratis barnehage og SFO til de 
familliene som trenger det
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venstre.no/skole

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 
framtid.



Ta vare på naturen.
Vi bor i et land med 
fantastisk natur. Den har lagt 
grunnlaget for velferden vår. 
Men naturen er sårbar. Derfor 
vil Venstre ta vare på miljøet. 
Vi vil gjøre det lett og billig å 
leve miljøvennlig.  

Vi vil:
jobbe for et rent hav, fritt for plast 
og søppel

holde Lofoten, Vesterålen, Senja og  
Mørefeltet oljefritt for all framtid 

ta vare på de store rovdyrene        
og avvikle pelsdyroppdrett

ha flere miljøvennlige biler, og 
billigere buss og bane
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”
Vi vil:

 Det handler 
 om dem 
som kommer 
etter oss. 

Ola Elvestuen
Nestleder



 Du skal være 
 stolt av å skape 
en jobb til deg selv og 
noen til.

Terje Breivik
Nestleder

”



Flere nye jobber.
Det må bli lettere å skape 
arbeidsplasser der du bor. 
Venstre støtter gründere og 
småbedrifter. De som våger å 
satse skal ha like rettigheter 
som andre arbeidstakere.

Vi vil:
gi selvstendig næringsdrivende lik rett 
til sykepenger og pensjon 

fjerne arbeidsgiveravgiften for 
nye bedrifter

gjøre det lønnsomt å investere i nye 
arbeidsplasser

ta bort unødvendige regler og 
skjema for småbedrifter
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Hva er DU opptatt av?
Fyll inn, så sender vi deg mer informasjon. 

E-post Postnr.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre 
barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge 
liv som vi har i dag. 

Derfor er Venstre på lag med

framtida.


