
Hva går Venstre til valg på i 2017?

Venstre kjemper for et varmt og fritt samfunn som tar vare på 
miljø og mennesker, og som gir de samme muligheter for de som 
kommer etter oss.
 
Venstre satser på kunnskap. Barna våre fortjener en god skole. 
• Gi enda flere lærere videreutdanning
• Flere helsesøstre og spesialpedagoger i skolen
• Billigere barnehage og SFO for de som trenger det mest

Venstre tar vare på miljøet. Miljøet handler om framtida. 
• Oljefritt LoVeSe
• Billigere miljøvennlige biler
• Mer og bedre kollektivtrafikk
• Mindre plast i havet

Venstre satser på gründere. Sammen skaper vi nye 
arbeidsplasser. 
• Fritak for arbeidsgiveravgift for nye bedrifter
• Mer startkapital for gründere
• Bedre sikkerhetsnett for gründere
• Mindre byråkrati for de som starter en ny bedrift
 
Regjering: Venstre ønsker seg en blågrønn regjering med Høyre, 
Venstre og Kristelig Folkeparti. 
 



Hva har Venstre gjort for reint hav?
• Vedtatt et forbud mot mikroplast i kosmetikk
• Fått på plass en handlingsplan mot mikroplast
• Gjennomslag for vrakpantordning for båter
• Etablering av tilskuddsordningen for tiltak mot marin 

forsøpling (2015), og styrking av denne år for år (i 
2016-budsjettet forhandlet vi f. eks. frem at det skulle 
settes av 20 mill til dette formål, mens regjeringen 
foreslo 10. I 2017 økte vi den fra 15 til 35 mill.).

Hva mer vil Venstre kjempe for?
• En returordning for fiskeredskaper, hvor fiskere får be-

talt for å levere inn gamle og ødelagte redskaper
• Videre styrking av ordningen mot marin forsøpling
• Vi vil ha et forbud mot plastposer og plastbestikk, og 

vi vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert 
eller laget av bioplast

 

Faktaark
Reint hav 
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