
Kjære førstegangsvelger!  
 
Venstre er Norges sosialliberale parti. Å være liberal betyr at man ønsker et samfunn 
som er tolerant for ulike syn og meninger, samtidig som det er inkluderende og 
hjelper dem som faller utenfor. Venstre mener at hver enkelt av oss skal ha 
muligheten til å leve ut drømmene våre såfremt det ikke går på bekostning av andre 
eller miljøet.  
 
Miljø 
Venstre vil ha en storstilt satsing på ren fornybar energi. Vi må ta steget over i 
lavutslippssamfunnet. Norge må gå fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne 
samfunn basert på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape grønne 
arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for 
klimaet og miljøet. 
 
Kunnskap 
Venstre mener vi må bygge kunnskapssamfunnet. Vi må ha en storstilt satsing på 
skole, kunnskap og forskning. Vi ønsker en skole hvor hver enkelt elev får en 
opplæring basert på egne evner, forutsetninger, behov og ønsker. 
 
Velferd 
Venstre vil at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres av kommunene. Vi 
vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte. Det er nødvendig for å få bedre omsorg og 
verdighet for alle. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati 
og mer lokalt ansvar 
 
Frogn Venstre 
I Frogn kommune er Venstre det tredje største partiet i kommunestyret med fem 
representanter. Ved forrige kommunevalg fikk vi 17 % av stemmene. Vi jobber hardt 
for å fremme sakene fra vårt lokale valgprogram. 
 
Les mer om Frogn Venstre på vår hjemmeside www.frogn.venstre.no 
 
Du kan også lese mer om Venstre på www.liberal.no 
 
Det er viktig for demokratiet at nettopp du gjør et valg og stemmer på valgdagen, 
ellers lar du andre bestemme for deg. Vi håper at du velger Venstre ved ditt første 
stortingsvalg, men uansett: Godt valg! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frogn Venstre 
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