
Frihet og Frihet og 
muligheter muligheter 
for allefor alle..

Sveinung Rotevatn 
Klima- og miljøminister 
Stortingskandidat i Hordaland 



Vi skal løse Vi skal løse 
klimakrisenklimakrisen..

Det handler om de 
som kommer etter 
oss.
Sveinung Rotevatn
1. kandidat i Hordaland.

”



Vi er de første som opplever klimaendringene.  
Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil sikre en 
grønn fremtid ved å kutte utslipp og ta vare på naturen.

Derfor har vi:  
 sørget for at Norges 

klimagassutslipp er på sitt 
laveste nivå på 28 år. 

 vernet sårbare områder som 
Lofoten, Vesterålen og Senja 
fra oljelevirksomhet.

	 elektrifisert	ferjeflåten	og	
gjennomført en stor satsing på 
grønn skipsfart.

Nå skal vi: 
 verne mer natur, holde havet  

rent og slutte med ny oljeleting.

 sikre god og rimelig 
kollektivtrafikk	-	vi	må	fortsette	
bybaneutbyggingen, og ruste opp 
jernbanen mellom Bergen og Voss. 

 videreføre elbilfordelene. 
 
satse på grønn energi som  havvind 
og solkraft. 

Mer om miljø og klima: 
venstre.no/miljø



Vi satser 
på kunnskap.

Ingen elever er like, 
men alle skal ha like 
muligheter. 
Ane Breivik 
2. kandidat  i Hordaland.

”



En god skole er det aller viktigste for å sikre like muligheter 
for alle. Lærerne skal få tid og ressurser til å følge opp hver 
enkelt elev, slik at elevene trives og lærer mer. 

Derfor har vi:  
 innført gratis kjernetid i barnehage 

for barn som trenger det. 

 redusert frafallet i videregående 
skole.

 innført 11 måneder studiestøtte. 

Nå skal vi: 
 gi gratis SFO for de som trenger 

det. 
	 ansette	flere	helsesykepleiere	og	

skolepsykologer. 
 sikre fortsatt fritt skolevalg.  
 innføre gjennomføringsrett i 

videregående.  

 øke studiestøtten kraftig og bygge 
flere	studentboliger.	

Mer om skole og utdanning:  
venstre.no/skole



Vi heier påVi heier på
små og storesmå og store
jobbskaperejobbskapere.



Vestlandet trenger flere jobbskapere som bidrar til vår felles vel-
ferd. Fremtidens jobber er grønne. Næringsliv, kulturliv og frivil-
lighet er viktig for levende lokalsamfunn. 

Nå skal vi: 
    sikre en storstilt satsing på grønn 

industri. 

 forenkle virkemiddelapparatet 
og	gjøre	det	enklere	å	skaffe	
finansiering	til	innovasjon.	 

 sørge for mer europeisk 
samarbeid, ikke mindre. 

Derfor har vi:  
  fått gjennomslag for Langskip, et 

fullskala CO2-håndteringsanlegg i 
Øygarden.  

 gitt selvstendig næringsdrivende 
bedre ordninger for sykelønn og 
pensjon, og lagt til rette for mer 
investeringskapital. 

     senket skatten for bedrifter.

 
Mer om nye jobber:   
venstre.no/jobber



Er du en Venstrevelger?

Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig

Vi bør slutte å lete etter mer olje

Bedriftene har høy nok skatt som det er

Gi rett til barnehageplass etter permisjon

Gjøre det enklere å skape arbeidsplasser

Gjennomføre rusreformen

Slå ring om EØS og europeisk samarbeid

Gi naturen et sterkere vern

Studenter bør få mer studiestøtte

Elever har rett på kvalifiserte lærere

Ble det mange kryss på ja? Da bør du stemme Venstre i Hordaland.

JA                NEI

 

 

Mer informasjon:

venstre.no/sveinung


