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Årets fylkesårsmøter er nå avviklet. Det rap-
porteres om god stemning, gode debatter og 
mange nye ansikter. Årsmøtene speiler det 
gode valget sist høst – og den «rebalanserin-
gen» mellom riks-Venstre og lokal-Venstre det 
ga. Med godt samspill kan vi løfte partiet vi-
dere. Målet ved neste korsvei – stortingsvalget 
neste år – er 9 prosent, og vi fikk øyekontakt 
med dette da en NRK-måling ga oss 9,5 pro-
sent i januar. 

Politisk styrke bygges på tillit og tillit bygges 
gjennom synlighet, troverdighet og gjennom-
føringsevne. Vi har nå det beste utgangspunk-
tet siden 1960-tallet – politisk og ressurs-
messig. Det stiller nye krav til oss selv. Vi må 
levere god politikk på stadig flere områder og 
på alle nivåer. 

Som partileder får jeg nå slippe til som aldri 
før i riksmediene. Også andre i stortingsgrup-
pa får stadig flere anledninger til å fremme 
Venstres syn i debattene. Dette er svært vik-
tig, men det er like viktig å bygge tilsvarende 
synlighet lokalt. Både gjennom innsats i lo-
kale saker, og som talspersoner for Venstre 
i mer rikspolitiske saker. Her har vi en 
del å gå på. Det farligste er å bli en 
«saksbehandler» som gjemmer seg i 
kommunestyret, og strør sand på ad-
ministrasjonens forslag. «Farlig» er 
det også hvis den rikspolitiske de-
batten ikke gir utslag der politikken 
skal virke: i lokalsamfunnet.

En bedre skole skapes jo i klasserom-
met og på den enkelte skole, ikke i 
stortingssalen. En verdig eldreomsorg 
skapes på sykehjemmet og av hjem-
metjenestene, ikke i Holmgang-studio.  
De rikspolitiske «krise»-debattene skaper 
ofte avmakt, og det spilles åpent på mis-
tillit til lokaldemokratiet. Ikke minst Frp 
går langt i å dyrke en slik linje.

Som lokaldemokratiets forsvarer nr. 
1 må Venstre vise i praksis at det er 

sammenheng med hva vi sier i Stortinget og 
hva vi gjør lokalt – der virkeligheten er. Derfor 
er lagspillet viktig, og vi har etablert rammene 
for en felles politikk og profil gjennom de fire 
profilområdene: Miljø, skole, småbedrifter, so-
sialt ansvar. 

Fjorårets klimakampanje forplikter alle våre 
folkevalgte til aktiv innsats for miljøet – i 
hvert fylke og hver kommune. Mange er godt i 
gang med dette. På samme måte må vi ta an-
svar for å følge opp vår skolepolitikk. Venstre 
må fremme forslag for å styrke lærernes fag-
lige og sosiale kompetanse og autoritet, bedre 
ledelse og bedre resultater der det trengs. Det 
hjelper ikke om Odd Einar snakker varmt og 
ofte i Stortinget – om ikke venstrefolk i kom-
munene følger opp i praksis. 

Vår sosiale profils troverdighet avhenger av at 
venstrefolk ser seg om i kommunen og 

spør: Hvem trenger 
oss mest, og hva 
gjør vi for å bedre 
deres hverdag? Vi 
er ledere og ombud 
for folket, og må 

vise oss tilliten 
verdig for å nå 

nye mål.  

Lars 
Sponheim

Et mer robust 
Venstre
Som lokaldemokratiets forsvarer nr. 1 må Ven-
stre vise i praksis at det er sammenheng med 
hva vi sier i Stortinget og hva vi gjør lokalt.
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Ambisjoner for 
alle elever
Kunnskapsskolen kan bare bygges dersom vi 
også ivaretar de sosiale oppgavene som skolen 
har i vårt samfunn.

Som skolepolitiker har jeg fulgt debatten i kjøl-
vannet av tre Pisa-undersøkelser og en rekke na-
sjonale og lokale prøver. Selv om synspunktene 
går i mange retninger, synes det å være stadig 
flere som erkjenner at det er nødvendig med en 
sterk konsentrasjon om skolens kjerneoppgave, 
nemlig å formidle kunnskap. Det har tatt sin tid 
å komme dit. Så sent som for et halvt år siden 
måtte Øystein Djupedal gå av som statsråd fordi 
han ikke klarte å trekke den konklusjonen. For 
Venstre er det en hovedstrategi at vi skal ha en 
kunnskapsskole med ambisjoner for alle elever. 
Det krever at vi holder fokus på noen sentrale 
mål og tiltak.

MÅL OG TILTAK
Vi må vite hvor vi står. «Systematisk kartlegging 
av elevenes ferdigheter er avgjørende for å løfte 
de svake elevene», sa rektor Eva Hemstad ved 
Haugen skole til Dagsavisen i november. For min 
del legger jeg til: Vi må våge å diskutere det 
som går bra og det som går mindre bra, både in-
ternt i skolen, sammen med foreldrene og i det 
politiske miljø. Derfor må bl.a. resultatene fra 
de store undersøkelsene være offentlige. 

Tydelige læringsmål og trykk på læring. Ansva-
ret på dette området må politikere og lærere ta 
i fellesskap. Vi trenger mål som kan etterprøves 
og vi må ha systematikk i formidlings-arbeidet 
over tid. Tilpasset undervisning og et bedre læ-
ringsutbytte krever også mer spesialpedagogisk 
kompetanse i grunnskolen. Det er mange elever 
som kan overvinne sine lærevansker dersom de 
får hjelp tidlig nok.

Lærernes posisjon må styrkes. Da Venstre i 
2006 foreslo et kompetanseår, dvs. at lærere 
skulle få lønnet permisjon for å kunne ta for-
mell videreutdanning, sa regjeringen nei og de 
øvrige partiene overså oss. Etter en tøff kamp 
har vi i Oslo, i budsjettet for 2008, fått på plass 
det vi kaller lærerløftet som er begynnelsen på 
et slikt kompetanseår. Nå venter vi på regjerin-

gen. Beskjeden til Stoltenberg er krystallklar: 
Det hjelper ikke med nyttårstaler. Nå kreves det 
konkrete tiltak. Venstre vil ikke bruke ressurser 
på innføring av heldagsskolen så lenge det er 
nødvendig å styrke kvaliteten i dagens skole. 
Vi vil først og fremst bruke pengene til å styrke 
lærernes kompetanse.

Lærerne må få bedre arbeidsvilkår. Vi trenger 
flere lærere i skolen og vi må ta et oppgjør med 
at tid som skulle vært brukt til undervisning går 
med til å skape ro og orden og til møter og 
byråkrati. Vi skal samtidig være tydelige på at 
det må utvises ledelse på alle trinn i skolen. 
Det gjelder ikke bare for rektor. Læreren i klas-
serommet er også en leder og må utforme sin 
lederrolle.

Gi skolene frihet. Skolene, både i Oslo og 
ellers, skal gi et likeverdig tilbud, men det er 
meningsløst å kreve at de skal være like. Sko-
lene må ha frihet til å utforme sine planer og 
sitt arbeidsopplegg. Og de må rapportere sine 
resultater.

Skolen har et sosialt ansvar. Ingen elever 
er tjent med at vi svekker fokus på kunnskap. 
Men vi må ikke glemme skolens oppgaver når 
det gjelder å bidra til sosial utvikling hos elev-
ene og til integrering. Den enkelte elev må bli 
sett med sine sterke og svake sider. Derfor er 
rådgivning viktig og derfor er det nødvendig å 
sikre et bredt samarbeid mellom skole og for-
eldre og mellom skolen og ulike institusjoner 
som driver forebyggende arbeid. Rektor Karin 
Eger ved Gamlebyen skole understreket nylig i 
et intervju hvor viktig det er med læringsmål 
og læringstrykk. Så legger hun til: «..dette må 
blandes med medmenneskelighet og omsorg.» 
Det minner oss om at kunnskapsskolen bare kan 
bygges dersom vi også ivaretar de sosiale opp-
gavene som skolen har i vårt samfunn og det 
sier samtidig noe om hvor kompleks, utfordren-
de, men også spennende lærerrollen er. Derfor 
trenger lærerne den støtten vi som politikere 
kan gi dem.

GJESTESKRIBENTEN
Kjell Veivåg (V)
nestleder i kultur- og utdan-
ningskomiteen i Oslo

LEDER:

Demokrati 
anno 2008
En sak jeg tenker en del på 

er organiseringen av våre 

folkevalgte nivå. 

Har vi en organisering som er tilrettelagt for 
utfordringene i 2008, eller er det rom for for-
bedringer? Så langt har det vært liten inter-
esse for kommuner å slå seg sammen frivillig, 
de små er redd for å bli slukt og at makta 
flyttes til den større nabokommunen. Over 
halvparten av kommunene i Norge har min-
dre enn 5 000 innbyggere, og det er kun 12 
kommuner som har over 50 000 innbyggere.

Et tegn på hvor vanskelig det er for mange 
små kommuner å løse selv sine mest basale 
lovpålagte oppgaver er fremveksten av in-
terkommunale samarbeid om lovpålagte 
oppgaver. Statistisk sentralbyrå og EU har 
begge sett på hvordan arbeidsmarkedsmøn-
stret er i Norge. Begge undersøkelsene har 
konkludert med at det finnes nøyaktig 90 
naturlige arbeidsmarkedssoner i dagens 
Norge. Den minste økonomiske sonen er 
Grogn-området i Nord-Trøndelag, med ca 
6000 innbyggere. Den største er Oslo områ-
det, med ca. 520 000 innbyggere. Bør dette 
ligge til grunn for en ny kommunestruktur?

For liberalere er det et viktig prinsipp at be-
slutninger skal tas så nærme borgeren som 
mulig, men beslutningene bør også tas på 
et faglig uhildet godt grunnlag. Da trenger 
man større fagmiljø, der det er attraktivt å 
jobbe. I små kommuner blir man ofte satt til 
å håndtere flere fagfelt, pga små enheter og 
manglende tilgang på arbeidskraft.

I Danmark gjennomførte man en styrt sam-
menslåing av kommuner, men kommunene 
valgte selv hvem de ville slå seg sammen 
med. Hovedpoenget med en slik reform må 
være å flytte makt fra statlige organ og 
nedover på region og kommune. Med større 
kommuner og regioner er det fullt mulig. 
Arbeidet må begynne med en brei utred-
ning, og man må ha med seg kommunene 
fra første stund. Det gjenstår å se om Ven-
stre tør å ta denne debatten ifm med neste 
stortingsvalgsprogram.
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Det var en opplagt 
Venstre-leder Lars 
Sponheim som tok 
et oppgjør med Frp 
i sin innledning til 
Hordaland Venstres 
årsmøte. – Venstre 
vil ha et rausere 
samfunn, derfor kan 

ikke Venstre støtte 
en regjering der Frp er 
med, sa Sponheim til 

årsmøtet.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Alle piler peker oppover for partiet. Medlemstal-
let øker, og nivået på meningsmålingene ligger 
over det gode valgresultatet ved høstens valg. 
Sponheim forklarer dette med at Venstre er blitt 
mer gjenkjennelig, med en tydelig politikk på 
miljø, småbedrifter, skole og sosialt ansvar. – 
Det har vært våre hovedprioriteringer de siste 
årene, og vil bli det også ved neste valg, sa 
Sponheim.

ET RAUSERE SAMFUNN
Venstre står for en politikk som favner flere enn 
folk flest. – Venstre vil ha et rausere samfunn, 
der folk kan leve ulike liv, der vi integrerer våre 
nye landsmenn, og tar vare på miljøet, sa Spon-
heim. På disse viktige områdene er Venstre og 
Frp ytterpunkter i norsk politikk, mener Spon-
heim. Han fikk full støtte for sin klare linje mot 
Frp av årsmøtet.

LANGSIKTIGHET
Venstre står for en langsiktighet i politikken. – 
På viktige områder har Frp stått utenfor viktige 
reformer og forlik, f.eks. klimaforliket, skattere-
formen og pensjonsreformen, sa Sponheim. Han 
mente at vi i tillegg må vi føre en ansvarlig 
økonomisk politikk, som skaper stabilitet og 
vekst for samfunnet. – Skal Frp i regjering må 
de forholde seg til disse store reformene, men 
så langt har vi ikke sett noen tilnærming fra 
Frps side, sa Sponheim. Han tror ikke flertalls-
regjering vil bli aktuelt i etter valget i 2009, 
og satser heller på at Venstre skal delta i en 
styringsdyktig mindretallsregjering.

«SKATTEVALG»
Sponheim tror stortingsvalget i 2009 vil bli et 
«skattevalg». Han advarte mot blokkpolitikk der 
noen vil ha mer, og noen vil ha mindre skatt. 
– Jeg vil ta til orde for en skattepolitikk som 
underbygger miljøpolitikken. Det må bli mer 
skatt på forbruk og miljøfiendtlig adferd, og 
mindre skatt på arbeid, sa Sponheim. I Venstres 
alternative statsbudsjett for 2008 tar man noen 
store grep på dette feltet.

ROSTE DØRUM
Sponheim roste Odd Einar Dørums innsats for å 
løfte fram Venstres skolepolitikk. – Har han en 
halvtime mellom to stortingsdebatter, ja så er 
han ute og besøker en skole, og snakker med 
folk. Det setter spor og gir resultater, sa Spon-

heim til applaus fra forsamlingen. – Venstre vil 
gjenreise respekten for læreren og gjennomføre 
et lærerløft, fremfor å utvide timetallet i skolen, 
sa Sponheim. Han mener SVs nye statsråd har 
forlatt sin egen skolepolitikk og lånt Venstres, i 
hvert fall i retorikken. – Det gjenstår å se om re-
gjeringen kan prioritere en satsing på læreren, 
slik Venstre har tatt til orde for, sa Sponheim.

VALGTE NY LEDER
Mona Haugland Hel-
lesnes ble valgt til ny 
leder av Hordaland 
Venstre på årsmøtet, 
lørdag 9. februar. – Jeg 
er kjempeglad for å ha 
fått denne tilliten, sier 
hun. Hellesnes ble etter 
høstens valg ordfører i Venstrekommunen, Ulvik. 
Hellesnes har vært svært engasjert mot mons-
termastene, som planlegges i fjordene. - Jeg sy-
nes det er en svært konservativ politikk å legge 
overføringskabler i luftspenn over svært vakre 
og verdifulle landskap i Hordaland, sier hun. 

Fylkesårsmøter
SOGN OG FjORDANE
På årsmøtet som vart 
halde i Balestrand 
26.-27. januar vart Tor-
bjørn Kolås frå Gulen 
vald til ny leiar i fyl-
keslaget. Han tek over 
etter Atle Winjum frå 
Aurland som takka av 
etter to år som leiar. Torbjørn Kolås er 30 år, 
jurist og busatt i Gulen.

Han er dagleg leiar i Eivindvik Grøn Omsorg 
og i Sognefjord Invest AS. I ei fråsegn frå års-
møtet krev Sogn og Fjordane Venstre at ein i 
vurderinga av utbygging og finansiering av Stad 
skipstunnel fritek anlegget frå meirverdiavgift. 
Dette vert ei likestilling med vegtunnelar, som i 
dag har ei slik ordning.

FINNMARK
– Nå skal vi brette opp ermene! Gjenkjennelig-
het over tid skal føre til at Venstres medgangs-
bølge også skal skylle over Finnmark, lovet Terje 

Soløy årsmøtet i Finn-
mark Venstre da det ble 
klart at han blir fylkes-
lagets nye leder etter 
Per Tore Bech Nygård. 
Årsmøtet i Karasjok 
16.-17. februar vedtok 
dessuten en uttalelse 
om å endre kvoteåret slik at det starter fra 1. 
aug., og ikke 1. jan som i dag. – Endringen vil 
gi en bedre lønnsomhet på sjøsida, økt aktivitet 
på landsida, og positive ringvirkninger i mange 
lokalsamfunn langs kysten, tror Soløy. Finnmark 
Venstre vil også innføre et forbud mot snurre-
vad innenfor 4 nautiske mil fra land. - Lang tids 
bruk av snurrevad har ført til store ødeleggelser 
som nedfisking av flere arter, stort uttak av gy-
tefisk midt i gyteperioden og store ødeleggelser 
av havbunnen, sier Soløy som vil ta saken opp 
i Venstres landsstyre. Årsmøtet hadde også be-
søk av Lars-Henrik Michelsen fra VHO som holdt 
Venstreskolen for delegatene.

BUSKERUD
Geir Stave fra Hurum 
ble enstemmig valgt til 
ny leder på under Bus-
kerud Venstres svært 
godt besøkte årsmøte 
på Hønefoss 2. februar. 
Med seg får han et helt 
nytt styre som skal ar-
beide mot en stortingsrepresentant fra Buske-
rud Venstre i 2009. – Venstre i Buskerud er i 
kraftig medvind. Det er en stor ære å bli valgt 
til leder. Jeg går til oppgaven med ydmykhet 
og gleder meg til å ta fatt på den spennende 
jobben som fylkesleder, sier Stave. – Mitt mål 
er å reise rundt i Buskerud og besøke og bli 
kjent med alle venstrelagene i tiden som kom-
mer, lover han. Buskerud Venstre tar til orde i 
en uttalelse å styrke det psykiatriske tilbudet til 
barn og unge, blant annet ved å styrke lavter-
skeltilbud på skolen.

NORDLAND
Berit Woie Berg fra Steigen ble valgt til ny fyl-
kesleder på Nordaland Venstres årsmøte 2.-3. 
februar. Woie Berg har tidligere vært ordfører 
hjemkommunen, og sitter også som direktevalgt 
i landsstyret i Venstre. I en uttalelse fra årsmø-
tet mener Nordland Venstre at nedleggelse av 
Høyskolen i Nesna vil forsterke sentraliseringen 

og krever at Stortinget avviser Stjernø-utvalgets 
rapport om organisering av 38 universiteter og 
høgskoler. Forslagene som ligger i den kan bi-
dra til nedbygging av gode kompetansemiljøer 
i distriktet.

ROGALAND
Det var en strålende Sponheim som holdt 
hovedinnledningen på Rogaland Venstres års-
møte lørdag formiddag. Lars Sponheim forklarte 
Venstres store framgang med profilering av klare 
politiske saker og målrettet bygging av orga-
nisasjonen. Fylkesleder Helge Solum Larsen ble 
gjenvalgt for to nye år. 

Rogaland Venstres 
miljøpris ble delt ut 
til Siri Kalvig for hen-
nes engasjement for å 
fremme klimakampen. 
Siri Kalvig fortalte 
muntert om sin egen 
tid i Unge Venstre på 
1980 tallet. – Vi var noen jenter som meldte oss 
inn og vi pusset til og med opp partikontoret i 
Pedersgata i Stavanger. Men vi var ikke særlig 
mange. Egentlig må jeg vel innrømme at mitt 
viktigste bidrag til politikken var at vi blant 
andre vervet Helge Solum Larsen til partiet, sa 
Kalvig. – Men miljøengasjementet mitt er fullt 
og helt fra den tiden, sa Kalvig. 

Rogaland Venstre vedtok også en uttalelse 
der partiet vil prioritere en bybane på Nord-Jæ-
ren som del av Nasjonal transportplan. Under to 
prosent av arbeidsreisene er kollektiv transport 
til regionens største arbeidsplassområde.

TELEMARK
Årsmøtet i Telemark gjenvalgte Tonje L. Gurholt 
som fylkesleder. I det vakre fylket Telemark er 
det stort press på utbygging i sårbare områder 
knyttet til innsjøer og vann. Fylkesårsmøtet 
vedtok derfor en uttalelser der de tar til orde 
for å begrense blant annet hytteutbyggingen i 
slike områder. I etterkant av årsmøtet ble det 
arrangert en visjonskonferanse, der blant annet 
Trine Skei Grande holdt innledning. Hun la frem 
status og statistikk for Venstre etter valget, i 
tillegg til fokus på nye muligheter. Medlemstal-
let øker, meningsmålinger er stabilt på et mye 
høyere nivå. Det er god stemning og stor akti-
vitet i partiet. Telemark Venstre ser nå frem til 
å kunne ta opp kampen om et stortingsmandat 
i 2009. 

Fylkesårsmøter 2008:

Vil ha et rausere samfunn
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ØSTFOLD
Østfold Venstre feiret framgang og holdt års-
møte på Solstrand Terrasse ved Ørje 8. og 9. 
februar. Fredagskvelden var i sin helhet viet til 
skolepolitikk der stortingsrepresentant Odd-Ei-
nar Dørum innledet til politisk debatt. - Venstre 
prioriterer styrking av læreren der kompetan-
seheving står sentralt, sa Dørum. I den påføl-
gende debatten ble det blant annet pekt på at 
flere omfattende endringer i lærerutdanningen 
mot sterkere faglig fordypning er helt ferske. 
Derfor kan vi enda ikke se effekten av disse i 
skolehverdagen. Østfold Venstre vedtok flere ut-
talelser. De advarer EU sitt datalagringsdirek-
tiv, krever oppsøkende forebygging av psykisk 
helse, satser på målrettet jernbaneutbygging og 
prioriterer etterudanning for lærere.

OPPLAND
Bjørg S. Lien ble gjenvalgt som leder i Oppland 
Venstre under årsmøtet på Lillehammer 8.-9. 
februar. I en uttalelse ønsker Oppland Venstre 
at 20 øre av CO2-avgiften på drivstoff skal gå 
direkte til kommuner og fylkene som en økono-
misk klimapakke. Kommuner og fylker kan slik 
settes i stand til å bidra til å redusere klimaut-
slippene med inntil 15 prosent, som det står i 
Klimaforliket at de har potensial til, heter det 
i uttalelsen.

VESTFOLD
Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre ble avviklet 
8. og 9. februar på Hotell Wassilioff i Stavern. 
Hallstein Bast ble gjenvalgt som fylkesleder. 
Det går godt også for Vestfold, og i kommuner 
som Lardal, Horten og Tjøme er igjen Venstre 
tilbake i lokalpolitikken.  Det var et svært godt 
besøkt møte, som både hadde besøk av Trine 
Skei Grande og Odd Einar Dørum. Dørum kom i 
sitt innlegg også inn på både den finske skolen 
men også den svenske videreopplæringen i form 
av «Lärarlyftet». Det er ikke nok i seg selv å ha 
en god grunnutdannelse som lærer, men minst 
like viktig er den kompetansegivende videreut-
danningen hos lærerne.

AKERSHUS
Akershus Venstre av-
holdt sitt årsmøte i 
fylkestingssalen på 
Galleriet i Oslo. Ca. 100 
venstrefolk møtte opp, 
mange av dem som de-
legater. Blant innleder-
ne var Ola Elvestuen, 
leder i Oslo Venstre som snakket om samarbeid 
mellom Akershus og Oslo, og Jonas Vevatne 
som snakket om klimautfordringen i Akershus. 
Debatten på årsmøtet berørte mange områder. 
Samferdsel utpekte seg som et tema mange 
ytret seg om fra talerstolen. Ingvild T. Vevatne 
tok opp kortreist næringsliv: - Vi kan redusere 
antall pendlere hvis flere får muligheten til å 
jobbe hjemmefra. Audun Vindøy brukte sin ta-

letid på å spørre; - Hva har regjeringen gjort 
for meg? De har fjernet incentiver for personlig 
sparing, kuttet i undervisning, hevet skattene. 
Satsene for lån og stipend har stått stille lenge. 
Regjering jobber for noen, men ikke for meg, 
uttalte Vindøy.

Årsmøtet valgte også ny leder, Inger Johanne 
Bjørnstad, fra Oppegård. 

VEST-AGDER
Vest-Agder Venstres fylkesårsmøte i Flekkefjord 
9. februar i hjemkommunen til Venstreordfører, 
Reidar Gausdal. Han var spesielt glad for at 
unge flekkefjæringer kommer hjem til byen og 
etablerer seg. Og la også vekt på at byen satser 
på skole og barnehage og kan glede seg over et 
økende næringsliv. Emil Pedersen fra Kristian-
sand ble valgt til ny fylkesleder. Årsmøtet ved-
tok fire uttalelser, om støtte til lokalsykehuset 
i Flekkefjord på dagens nivå, om en livsfarlig 
veistrekning på E-39 Vigeland – Herdalen, om 
skole og lærerløft og en protest mot oljeleting 
utenfor Kristiansand. Anne Margrethe Larsen, 
også hun fra Flekkefjord, holdt innledning der 
hun la spesielt vekt på lokalsykehus og høstet 
etter sigende stor applaus for det.

AUST-AGDER
Grimstad-ordfører Hans 
Antonsen ble valgt til 
ny fylkesleder i Aust-Ag-
der Venstre på årsmøtet 
i Vegårdshei 9. februar. 
Antonsen tar over et 
fylkesparti i sterk fram-
gang. Venstre har dobla 
antallet fylkestingsrepresentanter, fått solide 
kommunestyregrupper med varaordførere i Risør 
og Lillesand, formannskapsmedlemmer i Tvede-
strand, Arendal, Gjerstad, Iveland og Bykle. I 
en uttalelse oppfordrer Aust-Agder Venstre til å 
lage handlingsplaner mot vold i alle kommuner. 
Bare en av tjue kommuner her i landet har i 
følge en undersøkelse som Amnesty Norge har 
gjort, klare retningslinjer for hvordan de skal 
følge opp kvinner og barn som blir utsatt for 
vold. Aust- Agder Venstre mener at dette må det 
gjøres noe med, og at alle kommunene i Aust- 
Agder bør ha en handlingsplan som omhandler 
vold i nære relasjoner, heter det i uttalelsen.

SØR- OG NORD TRØNDELAG
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Venstre av-
holdt felles fylkesårsmøte på Rica Nidelven ho-
tell i Trondheim lørdag 9.-søndag 10. februar. 
Både Jon Gunnes (Sør-Trøndelag) og André N. 
Skjelstad (Nord-Trøndelag) ble gjenvalgt som 
fylkesledere. Spåmannen Skjelstad spår at både 
Bjarne Håkon Hanssen og de rødgrønne må gå i 
2009, og at Lars Sponheim blir statsminister, i 
følge lokale oppslag i media…

For mer informasjon om årsmøtet i ditt fylke, sjekk 
fylkeslagets hjemmesider på www.venstre.no.

Innstilling fra 
Venstres valgkomité
Venstres valgkomité la lør-

dag 12. februar frem sin inn-

stilling til nytt sentral- og 

landsstyre i Venstre. 

– Først og fremst er det gledelig at Lars Spon-
heim har sagt ja til en ny periode som leder. 
Han fremstår som en svært tydelig og god parti-
leder for Venstre, og vil være en av landets mest 
sentrale politikere frem mot valget i 2009, sier 
valgkomiteens leder, Kjell Veivåg.

BRED ERFARING
Med seg får han to nestledere og et sentral-
styre med bred og allsidig kompetanse. - Trine 
Skei Grande har bred erfaring, og har for lengst 
markert seg i politikkens førstedivisjon. Ola El-
vestuen har gjort en formidabel innsats i Oslo, 
både som lokallagsleder i 8 år og som en le-
dende bystyrepolitiker. Elvestuen vil raskt plas-
sere seg helt sentralt i det politiske bildet, sier 
Veivåg.

De som ellers er foreslått til sentralstyret og 
landsstyre har alle omfattende politisk erfaring 
i tillegg til at de representerer ulike deler av 
landet og har stor bredde i yrkesbakgrunn, sier 
Veivåg. Alle forslag er enstemmige, og alle vel-
ges for 2 år. Endelig vedtak skjer på landsmøtet 
på Sundvolden 11.-13. april 2008.

Nytt sentralstyre i Venstre:
Leder: Lars Sponheim, Hordaland
1. Nestleder: Trine Skei Grande, Oslo
2. Nestleder: Ola Elvestuen, Oslo (ny)

Medlemmer av sentralstyret:
Kari Østervold Toft, Hordaland
Eva Kvelland, Vest-Agder
Helge Solum Larsen, Rogaland (ny)
Roar Sollied, Troms (ny)

Varamedlemmer til sentralstyret:
1. Gunn Berit Gjerde, Møre og Romsdal (ny)
2. Lars Peder Nordbakken, Akershus (ny)
3. Tonje Løwer Gurholt, Telemark
4. Helge Stiksrud, Buskerud (ny)

6 direktevalgte medlemmer av landsstyret:
Odd Einar Dørum, Oslo
Guri Melby, Sør-Trøndelag
Berit Woie Berg, Nordland
Eivind Brenna, Oppland
Alfred Bjørlo, Sogn og Fjordane (ny)
Britt Fladmark Holta, Østfold (ny)

1. vara: Anniken Kjær Haraldsen, Nord-Trønde-
lag (ny)
2. vara: Øystein Haga, Aust-Agder (ny)
3. vara: Trine Noodt, Finnmark (ny)
4. vara: Tone M. Andersen, Vestfold (ny)
5. vara: Morten Andersen, Hedmark (ny)
6. vara: Mikkel Dobloug, Oppland (ny)

sosialt ansvar

ENKLERE Å ADOPTERE
Venstre ønsker et mindre rigid regelverk for 
potensielle adoptivforeldre, og at adop-
sjonsforeldre skal gis like økonomiske ret-
tigheter som biologiske foreldre. 

Man opplever i dag at reglene for adop-
sjon blir stadig strengere.

– Folk venter i årevis fordi vi har et ri-
gid system hvor du rykker tilbake til start 
fordi adopsjonssøknaden klargjøres for ett 
land av gangen, sa Trine Skei Grande. Re-
gjeringen skal nå foreta en gjennomgang 
av prosessen rundt og reglene knyttet til 
adopsjon.

– SVEKKELSEN AV ARBEIDSMARKEDS-
TILTAK RAMMER DE SVAKESTE
Mens vi ser en kraftig reduksjon i antallet 
ordinære arbeidsledige, finner vi ikke den 
samme utviklingen hos yrkeshemmede. – 
Når regjeringa svekker satsene for arbeids-
markedstiltak, rammes de aller svakeste 
i samfunnet, påpeker Venstres Vera Lys-
klætt. – Situasjonen er spesielt alvorlig for 
Finnmark sin del. Her har vi spesielt store 
utfordringer med lange reiseavstander og 
små bedrifter. – Jeg forventer rett og slett 
at regjeringa snur en utvikling som nå vil 
ramme de svakeste i samfunnet, påpeker 
Lysklætt.

VENSTRE KREVER STØRRE INNSATS 
FOR Å HINDRE FLERE UNGE UFØRE
– Nå må regjeringen få øynene opp og 
legge forholdene til rette for at skolesli-
terne skal fullføre skolen og komme seg i 
jobb, sier Venstres sosialpolitiske talsmann 
Andrè N. Skjelstad. I løpet av 2007 steg 
antall uføre under 30 år med 6,7%, og 
stadig flere av de er unge menn. – Dette 
svekker motivasjonen for å gå på skolen 
for mange. En del går rett inn i en passiv 
tilværelse som stønadsmottager. Vi trenger 
et systemskifte, med vekt på fleksibel og 
praktisk opplæring for teorisvake elever, 
sier Skjelstad.

www.venstre.no/sosialtansvar

Vant gjen-
nom med 
klapsforbud 
mot barn
5. februar bestemte Stor-

tingets familie- og kultur-

komité å støtte Venstres 

forslag om at fysisk av-

straffelse av barn skal bli 

forbudt. – Nå blir det klaps-

forbud mot barn, sier en 

fornøyd Trine Skei Grande, 

nestleder i Venstre.

Venstre fremmet forslaget om en klargjøring 
i barneloven slik at det ikke skal være tvil 
om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i 
Norge. Stortinget vil nå be regjeringen om å 
endre barneloven og straffeloven, slik at det 
blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse 
mot barn. Bare Frp stemte imot.

SjOKKERT OVER FRP
– Jeg er glad for resultatet av behandlin-
gen, men samtidig sjokkert og skuffet over 
at Frp stemte imot, sier forslagsstiller og 
medlem i familie- og kulturkomiteen, Trine 
Skei Grande (V).

Frp viser i sine merknader til at en ved å 
sette alvorlig mishandling og grov vold mot 
barn i samme bås som foreldre som gir lette 
klaps, får en rettstilstand som ikke avspeiler 
verken den allmenne rettsoppfatning eller 
sunn fornuft.

– Det er uforståelig for meg at et politisk 
parti kan mene at det skal være lov å tildele 
barn «lettere klaps» i oppdragelses-
øyemed, fortsetter Skei Grande 
(V).

UNISONT FAGMILjØ
Hun viser til at et unisont 
fagmiljø uttaler at bruk av 
fysisk avstraffelse i barneopp-
dragelse ikke er bra for barn, 
og at barneombudet har 
applaudert forslaget.

Ola Elvestuen er innstilt som 
ny nestleder i Venstre.

Helge Solum Larsen 
(t.v.) og Roar Sollied 
er innstilt som nye 
sentralstyremedlemmer.
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– DOBBELTKOMMUNIKASjON 
OM SELLAFIELD
Aker Kværner har siden 1999 hatt kon-
trakter på den mest omstridte delen av 
Sellafield. Staten kjøpte seg nylig inn i 
selskapet for 5 mrd. kroner. – Statens eier-
skap i Aker Kværner reduserer slagkraften i 
Norges protester mot gjenåpning av anleg-
get. Dette er åpenbar dobbeltkommunika-
sjon fra regjeringen, og bidrar til å svekke 
Norges pådriverrolle for å stenge anlegget, 
sier Venstres Gunnar Kvassheim. 

– Her ser vi regjeringens såkalte stat-
lige eierskapspolitikk spille fallitt. Staten 
protesterer mot gjenåpning av anlegget, 
samtidig som et selskap der staten har 
store eierandeler bidrar til å sikre fortsatt 
drift av anlegget. Resultatet er åpenbart: 
Uheldig dobbeltkommunikasjon fra Norge, 
som reduserer troverdighet og tyngde i 
protestene mot anlegget, understreker 
Kvassheim.

KVASSHEIM I FORUM FOR CO2-HÅNDTERING
Leder av Energi- og miljøkomiteen Gunnar 
Kvassheim (V) er som en av to represen-
tanter fra opposisjonen bedt av Olje- og 
energidepartementet om å sitte i Forum 
for CO2-håndtering.

– Det er positivt at regjeringen aktivt 
søker gode løsninger sammen med forskjel-
lige kunnskapsmiljøer, industri og miljøbe-
vegelsen, sier Gunnar Kvassheim.

VENSTRE VIL HA SKATTEFRITAK 
FOR KOLLEKTIVREISER
– Forslaget fra Vegdirektoratet om å skatt-
legge parkering ved arbeidsplassene er 
uklokt. Venstre vil bruke positive virke-
midler som stimulerer til kollektivreiser til 
og fra jobb.t Derfor bør det heller innføres 
skattefritak på kollektivreiser som dekkes 
av arbeidsgiver, uttaler Venstres Borghild 
Tenden. Borghild Tenden viser til at ar-
beidsgivere som bidrar til å dekke ansattes 
kollektivreiser i dag straffes skattemessig. 
Samtidig skattlegges de ansatte for ver-
dien av reisene de mottar.

www.venstre.no/miljo
småbedrifter

– HÅPLØST GAMMELDAGS FRA 
LANDBRUKSMINISTEREN
– Senterpartiet fått tilnærmet blankofull-
makt når det gjelder regjeringens land-
brukspolitikk, og fører en håpløs gammel-
dags politikk. Det ser vi ikke minst på de 
forslag til en rekke lovendringer i odelslo-
ven, konsesjonsloven og jordloven som nå 
er sendt på høring, sier Venstres nærings-
politiske talsmann Leif Helge Kongshaug. 

– Det å tro at det skal bli flere som bor 
på landbrukseiendommer ved å tvinge dem 
til det, er totalt feilslått i en tid der mange 
i økende grad kan utføre sitt arbeid fra så 
vel bolig som fritidsbolig, sier han.

– Ikke bare vil forslagene i sterk grad 
begrense hvem det er som skal ha mulig-
het til å eie arealer i dette landet, men 
det er også en tankegang som er tilpasset 
en tid da landbruket mange steder var en 
dominerende næring og hvor familiene var 
sammen om å drive gårdsbruk. Det er snart 
på tide at regjeringen innser at 50-tallet 
ikke kommer tilbake, sier Kongshaug.

VENSTRE BEKYMRET FOR FREMTIDIGE 
FISKERESSURSER PÅ MØREKYSTEN
Den 20. konsesjonsrunden for utdeling 
av tillatelser for oljeboring er i gang, og 
flere selskaper har meldt sin interesse for 
blokker på Møresokkelen. - Venstre vil ha 
petroleumsfrie soner i de mest sårbare 
områdene på Møresokkelen, sier Venstres 
næringspolitiske talsmann Leif Helge 
Kongshaug.

– Områder utenfor Mørekysten må be-
skyttes. Her er det store og viktige gyte-
områder og fiskeressurser som kysten har 
høstet av i generasjoner, og som vi skal 
fortsette å høste av, fortsetter Kongs-
haug.

– Oljeboring og seismisk skyting kan for-
styrre både gyting og fiskens vandring inn 

mot kysten, derfor må vi her følge 
føre var – prinsippet og la deler av 
Møresokkelen være petroleumsfri, 
avslutter Leif Helge Kongshaug.

www.venstre.no/smaabedrifter

Klimaforliket: 

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet
Venstre er fornøyd med resul-

tatene av klimaforhandlinge-

ne på Stortinget. – Knallhar-

de forhandlinger har gitt en 

avtale som skal gjøre Norge 

til et lavutslippssamfunn. 

Viktigst for Venstre har vært 

ambisiøse, forpliktende og 

konkrete mål for utslippskutt 

hjemme, samt å få på plass 

virkemidler for å nå målene. 

Vi har fått gjennomslag for 

over halvparten av våre kli-

makrav i forhandlingene, sier 

Venstreleder Lars Sponheim.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Venstre var det første partiet på Stortinget 
som tok til orde for et bredt forlik om norsk 
klimapolitikk. Regjeringens klimaplan la opp til 
et nasjonalt CO2-kutt på 13 til 16 mill. tonn i 
2020. Etter forhandlingene i Stortinget er Norge 
forpliktet til et CO2-kutt på 15 til 17 mill. tonn 
i 2020.

– Dette innebærer en betydelig skjerping av 
de nasjonale forpliktelsene. Venstre vil jobbe 
for at de mest ambisiøse måltallene innfris, noe 
som innebærer at vi vil gjennomføre en klima-
politikk i tråd med anbefalin-

gene fra Lavutslippsutvalget og FNs klimapanel, 
sier Lars Sponheim.

VIKTIG MED FORLIK
Opposisjonen og Venstre mener det var viktig 
å få til et forlik med regjeringen. - Meldingen 
var altfor lite ambisiøs og inneholdt få konkrete 
og forpliktende tiltak for å redusere utslippene 
av klimagasser nasjonalt. Det har vært viktig å 
få beveget regjeringen til større utslippskutt og 
til tiltak som forplikter satsing på fremtidige 
budsjetter. Derfor er vi svært glade for at vi er 
blitt enige med regjeringspartiene om en langt 
mer målrettet og forpliktende klimapolitikk, sier 
Sponheim. 

KONKRETE TILTAK
– Vi har flyttet Arbeiderpartiet lengre i miljøpo-
litikken, enn det SV har klart i regjeringskonto-
rene. Dette gjelder både mål og tiltak. Allerede 
i 2009-budsjettet har vi fått på plass betydelige 
klimasatsinger, sier Venstres leder i Stortingets 
energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim.

– Forhandlingene har ført til en betydelig økt 
satsing på forskning på miljøteknologi, økt sat-
sing på kollektivtrafikk i byområder, bedre vilkår 
for miljøbiler, bevaring av regnskogen og mer 
forutsigbare vilkår for fornybar energiproduk-
sjon. Total kan dette summeres opp i satsinger 
på omtrent 4 mrd kroner, som vi kan se allerede 
i neste års statsbudsjett, påpeker Kvassheim.

KLIMABUDSjETT
Lars Sponheim og Gunnar Kvassheim viser også 
til at klimaavtalen forutsetter at rensing skal 
på plass på alle gasskraftverk. I tillegg skal det 
hvert år legges frem et nasjonalt klimagassbud-
sjett, i forbindelse med statsbudsjettet. Her 
skal måloppnåelse vurderes, iverksatte tiltak 
vurderes og forslag til nye tiltak legges fram.

– Avtalen innebærer at vi er langt nærmere 
Lavutslippsutvalgets anbefalin-
ger enn det regje-

ringen la opp til i klimameldingen. Venstres ut-
gangspunkt var imidlertid langt mer ambisiøst 
både innenfor tiltak og mål. Vi har imidlertid 
vært løsningsorientert fordi det er viktig med 
et klimaforlik, da vi ser verdien av en robust 
klimapolitikk som kan ligge fast over tid, sier 
Gunnar Kvassheim.

FORLIKET MÅ INNFRIS
- Undersøkelser viser at folk flest er klare for en 
omlegging i sin miljøhverdag. Folks vilje avhen-
ger av at myndighetene og politikerne innfrir og 
viser vei. Venstre vil nå følge regjeringens opp-
følging av avtalen med argusøyne. Vi skal legge 
et betydelig press på regjeringen, for å sikre at 
alle punktene i forliket innfris i budsjetter og 
tiltak som avtalt, sier Lars Sponheim.

GjENNOMSLAG
•  3 mrd. kroner årlig til tiltak for å redde regn-

skogen.
•  Å gjenoppta forhandlingene med Sverige om 

grønne sertifikater for fornybar energi.
•  Økt satsing på forskning og utvikling innen 

fornybar energi.
•  Økning investeringene på jernbanen på 250 

mill. kroner, bl.a. for å få en overgang av 
godstrafikk fra vei til jernbane.

•  Økt satsing på kollektivtrafikk i storbyene.
•  Norge skal være klimanøytralt allerede i 2030, 

og ikke i 2050 som regjeringen opprinnelig 
hadde lagt opp til. Og det er enighet om et 
langsiktig mål om at Norge skal være et lav-
utslippssamfunn.

I tillegg er ambisjonene om kutt i klimagass-
utslippene innen 2020 økt fra 13 – 16 mill. 
tonn i regjeringens klimamelding, til 15 – 17 
mill. tonn. Dette innebærer at om lag 2/3 av 
utslippsreduksjonene skal tas i Norge.

Miljøbevegelsen gleder seg over klimaforliket, 
og mener et forlik var en riktig vurdering av 
opposisjonspartiene. På enkelte punkter øn-
sker miljøbevegelsen imidlertid at man hadde 
kommet lengre. – Dette samsvarer godt med 
Venstres vurderinger, sier Gunnar Kvassheim. 

Naturvernforbundet mener det i årene frem-
over er helt nødvendig tøffere krav på oljein-
dustrien.

Bellona-leder Frederic Hauge gir ære til 
både regjering og opposisjon for å ha lagt til 
grunn en ambisiøs klimapolitikk i klimaforli-
ket som nå er inngått.

– Jeg får ofte kjeft for at jeg sutrer, så nå 
skal jeg rose regjeringen for at de ikke har 
lagt prestisje i Klimameldingen de kom med 
før sommeren, sa Hauge til VG-nett.

STYRKE MED FORLIK
Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener 
det er en styrke for miljøpolitikken med et 
tverrpolitisk forlik med sterke føringer.

– Vi hilser forliket velkommen og håper det 
er starten på en langt mer offensiv klimapo-
litikk fra verdens nest rikeste land, sa Halt-
brekken. Han understreker at en ytterligere 
skjerping av klimapolitikken i årene fremover 
er helt nødvendig, og at noe av det viktigste 
er å få lagt tøffere krav på oljeindustrien.

VISER TENNER
– Vi smiler og er blide, men vi viser tenner. 
Det er viktig med en enighet og en erkjen-
nelse av at vi må bli bedre. Men vi graver i 
de nye klimakameratenes pressemeldinger og 
sliter med å finne de konkrete tiltakene, sa 
generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge 
til NTB.

– Det er positivt at de er blitt enige og det 
er bra med forutsigbarhet, men dette forliket 
er langt fra nok til å gjøre Norge om til et 
lavutslippssamfunn eller foregangsland i mil-
jøpolitikken. De må våge å bryne seg på de 
største forurenserne og ta opp kampen mot 
transportnæringen og oljeindustrien, sa Natur 
og Ungdoms leder Ingeborg Gjærum til NTB.

VIKTIG BUNNPLANKE
– Forliket er en bunnplanke for det videre kli-
maarbeidet, men ikke en endelig posisjon. Jeg 
vil også berømme miljøbevegelsen for kon-
struktivt samarbeid i prosessen, og jeg kan 
love at Venstre vil stå på videre på punkter vi 
ikke har nådd frem på, kommenterer Venstres 
Kvassheim.

Han understreker at et forlik er viktig fordi 
det legger opp til at Norge skal kutte 30 pro-
sent av klimagassene innen 2030.

– To tredjedeler av dette skal tas i Norge, 
poengterer Kvassheim.

Miljøbevegelsen: Rett med forlik

Gunnar Kvassheim 
(t.v.) og Lars 
Sponheim har 
ført harde 
klimaforhandlinger.
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AVVISER SKOLEFORLIK
– For Venstre er det uaktuelt med et sko-
leforlik etter modell av klimaforliket, sier 
Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd 
Einar Dørum. – For Venstre er det uaktuelt 
med et skoleforlik etter modell av klima-
forliket. Det er verken rett tid eller grunn-
lag for et forlik med regjeringen når det 
gjelder skolepolitikk - til det er viljen til å 
følge opp retorikk med praktisk politikk for 
forskjellig, sier Dørum til Utdanning.

SVEKKER MANGFOLDET 
Venstre er tvilende til om Stjernø-utvalgets 
hovedkonklusjoner er svaret på utfordrin-
gene i universitets- og høgskolesektoren. – 
På sikt risikerer vi at mangfoldet blir til en-
fold dersom alle institusjoner skal tvinges 
til å springe i samme retning. Jeg reagerer 
dessuten sterkt på forslaget om at det skal 
bli lettere å bli universitet, sier Odd Einar 
Dørum. – Umiddelbart har jeg mest sympati 
med mindretallets vurderinger om fremtidig 
struktur og organisering, sier Dørum. Han 
mener likevel det er behov for omfattende 
grep i universitets- og høgskolesektoren.

– Vi går imidlertid imot å tvangsfusjone-
re utdannings- og forskningsinstitusjoner. 
Fusjoner er ikke egnet i kunnskapssektoren 
når de utføres med tvang. I stedet bør vi 
stimulere til forpliktende samarbeid mel-
lom institusjonene, blant annet gjennom 
nye og forsterkede tilskuddsordninger og 
belønningsordninger, sier Dørum.

5-ÅRIG LæRERUTDANNING I BERGEN
I disse dager sendes søknad til Kunnskaps-
departementet om penger til femårig læ-
rerutdanning på Høgskolen i Bergen.

– Forsøk som dette er musikk i mine ører, 
sier Odd Einar Dørum (V) til Bergens Tiden-
de. – Man trenger fem år på lærerutdan-
ningen, for å få på plass tid til faglighet, 
praksis, øvelse og fordypning, sier Dørum. 
– Studentorganisasjonene, Elevorganisa-
sjonen, Norsk Lektorlag, Utdanningsfor-
bundet og NOKUT-evalueringen. Alle går 
inn for femårig utdanning av lærere, påpe-
ker Dørum overfor Bergens Tidende.

www.venstre.no/skole

Ny sentral enhet i politiet, 

egne team for seksuelle over-

grep (SO-team) i politidis-

triktene og gratis oppfølging 

hos psykolog eller psykiater. 

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Dette er blant forslagene voldtektsutvalget la 
fram i sin utredning til justisminister Knut Stor-
berget. Utvalget er ledet av Venstres ass. gene-
ralsekretær, Rita Sletner.

– Det ligger helt klart et forbedringspotensial 
innenfor samtlige sektorer. Å etablere en lands-
dekkende spesialenhet i politiet mot seksuali-
sert vold (SEPOL) vil være et viktig tiltak i dette 
arbeidet, påpeker leder av voldtektsutvalget, 
Rita Sletner (V).

Utvalget mener det må til en endringsprosess 
i politiet, en sentral enhet vil sikre at samtlige 
anmeldelser får den oppmerksomheten de skal 
ha, og vil sikre at alle saker behandles profe-
sjonelt.

– MÅ GI BEDRE HjELP
– Vi kan ikke leve med at færre enn èn pro-
sent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir 
domfelt. Vi må gi bedre hjelp til ofre, få opp 
oppklaringsprosenten og forebygge bedre slik at 
færre opplever å få liv, helse og integritet øde-
lagt, sier justisminister Knut Storberget.

VOLDTEKTSUTVALGET
1. september 2006 oppnevnte Regjeringen et 
eget voldtektsutvalg som skulle foreslå tiltak 
for å bedre situasjonen for kvinner og menn 
utsatt voldtekt og annen seksualisert vold. 
Utredningen «Fra ord til handling» inneholder 
en rekke nye tiltak. Rita Sletner, har ledet et 

bredt sammensatt utvalg med representanter fra 
politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, 
advokater, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og 
selvhjelpsgrupper. Utredningen vakte stor opp-
merksomhet ved lanseringen, og Sletner deltok 
i flere radio og tv-debatten om saken. Den skal 
nå på bred høring.

Hvert år blir mellom 8.000 og 16.000 per-
soner voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. I 
2006 ble det anmeldt 974 voldtekter og vold-
tektsforsøk, noe som gir en anmeldelseshyppig-
het på mellom 6% og 12%. Utvalget mener det 
er viktig å legge til rette for at flere voldtekter 
anmeldes og styrke oppfølgingen av ofre.

Utvalget foreslår bl.a. følgende tiltak:
•  Etablere en ny sentral, landsdekkende spesia-

lenhet i politiet med ansvar for sedelighets-
saker. Utvalget forslår at enheten skal være 
operativ 24 timer i døgnet, og få navnet Po-
litiets sentrale enhet mot seksualisert vold 
(SEPOL).

•  Opprette SO-team i hvert politidistrikt med 
minimum en taktisk og en teknisk etterfor-
sker samt en jurist med utdanning og kompe-
tanse innen seksuelle overgrep. Et SO-team 
er satt sammen av fagpersoner med spesial-
kompetanse innen saksfeltet seksuelle over-
grep

•  Utvide rådgivningskontorene for kriminali-
tetsofre til en landsdekkende støttefunksjon 
for voldtektsofre, som kan gi bistand til den 
voldtatte ut fra den enkeltes behov.

•  Heve kompetansen i rettsapparatet, på over-
grepsmottakene i lærerutdanning, helse og 
sosialutdanning med mer.

•  Innføre gratis helsehjelp ved overgrepsmot-
tak.

•  Innføre gratis oppfølging hos psykolog eller 
psykiater ut over akutthjelp i ett år fra be-
handlingen starter, uavhengig av om hjelpen 
ytes av spesialist med eller uten avtale med 

det offentlige.
•  Endre kravet til bevis for voldsoffererstatning 

fra klar sannsynlighetsovervekt til ordinær 
sannsynlighetsovervekt.

•  Gi adgang til å få oversatt sakens dokumen-
ter, dekket reise og opphold i forbindelse med 
en eventuell rettssak, når voldtekten skjer i 
utlandet.

•  Innføre obligatorisk opptak av avhør i vold-
tektssaker, herunder avhør av fornærmede.

•  Iverksette forskning for å kartlegge omfanget 
av voldtekt og forske på unge som forgriper 
seg og på sedelighetsdømte generelt.

•  Opprette en nettportal for informasjon om 
voldtekt og kontakt med politiet og hjelpe-
apparatet.

– Vi anbefaler at det vurderes å inkludere 
nærliggende sakstyper ved opprettelse av den 
sentrale enheten. Det er ikke uvanlig at politiet 
står overfor flere andre lovbrudd når en kvinne 
anmelder voldtekt. Blant annet vold i nære re-
lasjoner, seksuelle overgrep mot barn, tvangs-
ekteskap, trafficking og kjønnslemlestelse, sier 
utvalgets leder Rita Sletner (V).

TILRETTELAGT SAMTALE
Utvalget ble ifølge mandatets punkt 5 bedt om 
å vurdere «hvorvidt og hvordan tilrettelagt indi-
rekte og direkte dialog, mellom den voldtekts-
utsatte og gjerningspersonen og evt. andre be-
rørte, for eksempel møter i regi av konfliktrådet, 
kan være et virkemiddel i den voldtektsutsattes 
rehabiliteringsprosess». Utvalgets flertall me-
ner at en slik tilrettelagt samtale må forankres i 
helsevesenet og ikke i justisvesenet.

– Dersom det skal startes et norsk prøvepro-
sjekt med tilrettelagt samtale mellom offer og 
gjerningsperson, er det mest aktuelt å legge et 
prøveprosjekt til et av de store overgrepsmot-
takene, sier Sletner (V).

Voldtektsutvalget:

Fra ord 
til handling

Venstrekvinnelagets årsmøte:

Vil ha en gjennom-
gang av verneplikten
Vel 30 kvinner var samlet til årsmøte i Venstre-
kvinnelaget 16.-17. februar. De ønsker en gjen-
nomgang av dagens verneplikt.
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Tidligere forsvarsminister for Venstre, Elbjørg 
Løwer, holdt et foredrag om regjeringens for-
svarspolitiske utvalgs innstilling. Hun var 
Venstres medlem i komiteen som skulle se på 
forsvaret i et lengre perspektiv, og legge grunn-
laget sammen med forsvarssjefens Forsvarstudie 
for landets forsvarspolitikk de nærmeste årene.

KVINNELIG VERNEPLIKT
En av diskusjonene etter utvalgets innstilling 
har vært spørsmålet om kvinnelig verneplikt. 
– Utvalget, og jeg, mener at verneplikten må 
stå fast, så kan vi diskutere innholdet i den, 
sa Løwer. Hun mener det er et viktig prinsipp 
at man stiller seg til disposisjon for forsvaret. 
– Det bør være forsvarets krav til antall som 
bestemmer hvor mange som skal avtjene før-
stegangstjenesten, og den bør også gjelde for 
kvinner, mente hun. 

Venstrekvinnelagets leder var usikker på hvor 
stor legitimitet verneplikten har, spesielt med 
tanke på at kun 25% av guttene avtjener før-
stegangstjenesten. – Hva slags plikt blir det, 
spurte hun. – Dersom man krever at også jen-
ter skal inn i forsvaret på lik linje med gutta, 
så vil jo bare 12% av hvert kull bli innkalt, sa 
Skogsholm.

SAMFUNNSSIKKERHET
I en uttalelse fra årsmøtet foreslår Venstrekvin-
nelaget at det bør nedsettes et utvalg for å vur-
dere alternativer til dagens såkalte verneplikt. 
Utvalget bør blant annet vurdere om all ungdom 
(både jenter og gutter) i 18-19-årsalderen, bør 
gjennomgå et flere ukers obligatorisk grunnkurs 
hvor man lærer om:

• Forsvars-/militær sikkerhet
• Samfunnets sikkerhet og sårbarhet (inkl. 

Miljøsikkerhet)
• Humanitært- og fredsarbeid
– Gjennom en slik obligatorisk opplæring vil 

ungdom bli kjent med forsvaret, slik at forsvaret 
sikres en bedre rekrutteringsbase, sa Skogsholm 
i debatten rundt uttalelsen. Man vil også sikre 
at samfunnet står bedre rustet, og mindre sår-
bare i krisesituasjoner. Uttalelsen ble enstem-
mig vedtatt.

GjENVALG
Leder av Venstrekvinnelaget, Torild Skogsholm, 
og nestleder Liv Irene Haug sto ikke på valg. 
Rita Sletner og Nina Johnsen gikk ut av sty-
ret, mens Mirjam Engelsjord og Anne Midtlien 
ble valgt inn i styret. Årsmøtet vedtok også en 
uttalelse der man uttrykte bekymring over hel-
setilstanden til kvinnene som oppholder seg på 
statens ventemottak i Lier.

Eldbjørg Løwer holdt et foredrag 
om regjeringens forsvarspolitiske 
utvalgs innstilling.
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GENERALSEKRETÆREN:

Ver synlege – 
vert større
Samanhengen mellom partiet sin storleik 
og kor synlege me er, er tindrande klar: Di 
oftare me er i media, di større oppslutnad 
får me. Så enkelt, og så vanskeleg. 

Sentralt her me dei siste åra ført månad-
leg statistikk over kor mange medieoppslag 
Venstre har og korleis gjennomsnittet av 8 
uavhengige meiningsmålingar har utvikla 
seg. Dei to grafane er påfallande like. Ein 
tildels formidabel vekst i medieoppslag og 
ein auke på eitt prosentpoeng på meinings-
målingane kvart år; frå 3,6% i 2005 til 5,6% 
i 2007. Nasjonalt har me tatt igjen og pas-
sert parti på omlag same storleik når det 
gjeld medieoppslag. Valet 2007 resulterte i 
at me igjen vart eit mellomstort parti på 
fylkes- og lokalnivået. Føresetnadane til å 
verta meir synlege er difor mykje betre enn 
på lenge. I Venstres hovudorganisasjon legg 
me opp til eit systematisk, langsiktig arbeid 
der skulering og tett samhandling mellom 
organisasjonsledda er sentrale stikkord. 

Det mest effektive og konkrete ein kan 
gjera lokalt, er likevel å ta ei strategisk av-
gjerd på at no skal me jobba meir målretta 
med å vera synlege. Ei jordnær og enkel 
oppskrift dette:
• Set av 10 – 15  minuttar på kvar grup-

pemøte og styremøte til ein idédugnad:
- Kva skal me gjennomføra av tiltak for å 

vera synlege til neste gong me samlast? 
Interpellasjon til ordføraren? Pressemel-
ding? Pressekonferanse om ei aktuell 
sak? Etc, etc.

- Kven har ansvaret for at tiltaket vert 
gjennomført?

- Kva har me av suksesshistoriar å «feira» 
sidan sist møte?

• Minn kvarandre om at «er me synlege, 
vert me større. Vert me større aukar 
sjansane for å få gjennomslag for sosial-
liberale løysingar».

• Er de usikre eller treng 
tips, ring Venstres ho-

vudorganisasjon. Det 
kjekkaste og vikti-
gaste me gjer, er å 
stilla opp når lokal- 
og fylkeslag ber om 

det!

Terje Breivik
generalsekretær

Mandatfordeling: 
Opposisjonen 93
Regjeringen 76

meningsmålinger

kalender
FEBRUAR
23. Lørdagsseminar: Venstreskolen1 for kursholdere (Venstres Hus)
23.-24.  Årsmøte i Møre og Romsdal Venstre
26.-27.  Årsmøte i Sogn og Fjordane Venstre
28.-1.3  Årsmøte i Oslo Venstre (Håndtverkeren)

MARS
7.  Sentralstyremøte
8.-9.  Landsstyremøte (Oslo)
16.-24.  Påske
29.  Lørdagsseminar: Venstreskolen for kursholdere (Venstres Hus)

APRIL
10.  Sentralstyremøte (Sundvolden)
10.  Landsstyremøte (Sundvolden)
11.-13. Landsmøte på Sundvolden
26.  Lørdagsseminar: Slik kommer du i media (Venstres hus)

spørsmål på venstre.no

Parti Desember januar Mandater januar
Ap 30,4 29,4 52
Frp 24,1 24,1 44
Høyre 17,2 17,2 29
SV 7,1 7,3 12
Krf 6,2 6,4 10
Sp 6,5 6 10
V 6,0 6,5 10
Rødt 1,8 1,8 2

Venstreskolen:

«Venstre on tour»
Knappe halvannet år 
før valget er Venstre i 
gang med et helt nytt 
skoleringsopplegg for 
organisasjonen. Den 
omstreifende «emis-
særen» heter Lars-
Henrik Michelsen.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Det er de helt ferske vi skal møte i kveld, og 
Liberal har hengt seg på Lars-Henrik Michelsen, 
som skal til Skien for å holde Venstreskolen 
trinn 1. Det er et introduksjonskurs i Venstres 
politikk og organisasjon rettet spesielt mot nye 
medlemmer. Vi hiver oss i bilen, og setter kur-
sen mot Ibsen-byen, men trafikken ut av Oslo er 
tett. Michelsen kobler sin lekre MAC til internett 
via mobil, og sjekker de siste nyhetene. 

TILBUD TIL LOKALLAG
VHO har ansatt ham først og fremst for å tilby 
skolering til lokal- og fylkeslag. Trinn 1 er rettet 
mot nye medlemmer, mens trinn 2 er for til-
litsvalgte, og medlemmer som har gjennomført 
trinn 1. Venstreskolen har også et trinn 3 og 
4, for tillitsvalgte og toppkandidater, og målet 
er at man skal bli skolert til å takle de utfor-
dringene man står overfor når man innehar til-
litsverv i Venstre. – Det er bare å ta kontakt 
med meg, dersom du vil ha besøk i ditt lag, sier 
Michelsen.

STANDPUNKT-LEKEN
Folk blir så invitert til å ta standpunkt i en 
rekke saker i starten av møtet. Forsamlingen 
ble bet om stille seg midt på gulvet, og i ren 
amerikansk «caucus-stil» måtte man gå mot ja 
eller nei, når Michelsen stilte dem en del ideo-
logiske spørsmål. – Jeg synes det var en inter-
essant lek, sier nyinnmeldt Anita Kirkevold i Bø 
Venstre. Selv var hun usikker på flere spørsmål, 
og synes det kom frem flere gode poenger slik 
at hun ble fristet til å skifte standpunkt i noen 
saker.  – Det er en veldig god måte å få i dag 
diskusjonen, sier kursleder Michelsen. Man har 
sørget for at det god anledning til å diskutere 
politikk på trinn 1.

PARTI SOM HENGER SAMMEN
– Vi trenger noen saker i utstillingsvinduet vårt, 
for å folk inn i butikken, sa Michelsen under 
bolken «Venstres politikk». Selv om flere synes 
at vinduet var litt lite, og ville ha flere saker inn 
der, sa Michelsen at dette er Venstre viktigste 
politiske saker. Miljø, småbedrifter, sosialt an-
svar og skole, sa de nærmest i kor etter at han 
var ferdig. – Men dette lar seg lett kombinere 
både lokalt og nasjonalt. – Det er ulike saker i 
Bamble og på Stortinget, men man kan ha fo-
kus på miljøsaken begge steder, slik at man kan 
spore en sammenheng, sa han. 

– NYTTIG ERFARING
Kirkevold har allerede rukket å være på fylkes-
årsmøte i Telemark, men var svært fornøyd med 
trinn 1. – Det var veldig nyttig, fordi man fikk et 
innblikk i hva Venstre står for på flere felt. Spe-
sielt det å diskutere Venstres liberale ideologi, 
sier Kirkevold til Liberal. Man ble også utfordret 
til å skrive et kort innlegg til pressen på møtet. 
– Jeg synes det var nyttig å skrive pressemel-
ding, og å få tilbakemeldinger på det, sier hun 
som høstet applaus for sitt bidrag da hun leste 
det for forsamlingen.

FAKTA VENSTRESKOLEN:
• Venstres skoleringsopplegg for medlem-

mer og tillitsvalgte
• 4 nivåer, trinn 1 for nye medlemmer, 

trinn 4 for toppkandidater ved stor-
tingsvalg

• Ble prøvet ut i Oslo Venstre, og utviklet 
av VHO

• Kontaktperson: Lars-Henrik Michelsen, 
lars-henrik@liberal.no

• Mer informasjon: 
 www.venstre.no/venstreskolen

EUs datalagringsdirektiv 

pålegger teleselskap å lagre 

info om hvem som ringer, 

hvem det ringes til, når og 

hvor det ringes fra. Bekym-

ret for personvernet?

ja: 329

Nei: 54

Ja

Nei

Lars-Henrik Michelsen underviste Venstre-
folk i Skien.

Seminardelta-
gerne har delt 
seg i spørsmål 
om å skille 
stat og kirke 
i standpunkt-
leken.
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helt liberalt
unge venstres side

Venstre må ta 
verdidebatten
Venstre har pekt på 
nødvendig arbeidsinn-
vandring i mange år. 
Det har vært viktig. I 
mer enn 20 år har inn-
vandrere reddet norske 
sykehjem.

I dag er det godt over 80.000 her, flest fra Po-
len. Noen har uverdige lønns- og arbeidsforhold 
i følge nyhetene forleden, det må det gjøres noe 
med, godt rykte er et must. Venstre har kurset 
oss i global politikk, og partiet har helhetstenk-
ning som en av pilarene.

DIMENSjON OG DILEMMA
Nå nærmer vi oss noen etiske dilemmaer. Jeg 
fryser når jeg leser om Bjarne Håkon Hanssens 
poengsystem for å kapre de beste fra andre 
land. I Norge er det økonomi som styrer. Jeg 
tror den mektige hvite verden er i ferd med å 
tappe arbeidskraft fra fattige land. Jeg skjønner 
at vi må ta med at vi samtidig hjelper fattige 
der ute, men så var det helheten da. Vi later 
som vi har verdimål, men de to målene, krav 
om økonomistyring, effektivisering, markeds-
tilpassning og konkurranse, og bevisstgjøring 
av verdier, visjoner og moralske forventninger, 
befinner seg på hver sin klode.

Jeg skal ta en dimensjon og ett dilemma. 
Eldreomsorg er et globalt problem. Fordi vi le-
ver lenger, har færre barn, og får stadig flere 
oppløste og konfliktfylte familier. Det er stor 
forskjell på fattige og rike, det er flere kvinner 
enn menn, og kvinner har forandret livene sine. 
Derfor snakker alle om eldreomsorg. Og jeg spør, 
hvem skal ta seg av bestemor i Ghana, Ungarn, 
Polen når den unge bestemoren der og hennes 
døtre er i England eller Norge og steller beste-
foreldre der og her? Hva når Polen og de andre 
landene trenger sine hjelpere selv?

Hva når Norge ikke har økonomi til å kjøpe 
hjelpere fra andre land fordi antall eldre og 
gamle ble så mye større og nærmere enn man 
ville forutse og planlegge for? Hva når hjemme-
basert omsorg etter skjema med normaltid for 
hver detalj avsløres? Blir omsorgen borte da?

SATSE HOS OSS SELV
For 30 år siden averterte vi i alle skandinaviske 
aviser etter pleiere til sykehus og sykehjem. Et-
ter få år ble de tryglet om å komme hjem igjen. 
Vi må innse at det vil skje igjen, før vi aner 
det. I dag ber alle kommuner de eldre om å stå 
lenger i jobb, men vi leser at de fleste egentlig 
kunne tenke seg å slutte tidligere.

Vi må satse hos oss selv, og satse på det som 
faktisk nytter. På rehabilitering først og fremst, 
tallet på de som faller utenfor er himmelhøyt. 
Først når legene etter til eksempel sykehusopp-
hold, ulykke eller slitasje rekvirerer rehabilite-
ring – på resept? – vil man være i nærheten 
av en oversikt over behovet og ut fra det di-
mensjonere tiltak. Tilbudene i dag er dårlige og 
til dels på slump. Samtidig må alle som inder-
lig ønsker å være medregnet et sted få et me-
ningsfullt arbeid ut fra det han eller hun er god 
på, - til eksempel brødbaking og dermed duft 
av nystekt brød på institusjoner hvor avmag-
ring truer helsen. Tiltak videre er å fange opp 
mennesket før det blir klient – i hver kommune. 
Avlast hjemmene hvor slitne pårørende i økende 
antall øker presset på et presset helsemarked. 
Skill forebygging og omsorg i budsjettene, og 
sørg for helsestasjonsvirksomhet for alle over 
75 – med nok bemanning og utvidede arbeids-
oppgaver.

LYKKES MED INTEGRERING
Jeg tar mot til meg og blander inn norsk flykt-
ningepolitikk. Det er slik at man flykter ikke 
til noe,  men fra noe. Det er fundamentalt. De 
er ikke snyltere verken hva jobb eller trygden 
angår. De er mennesker i en vond, truende og 
urettferdig verden. I dag er dagen for et kraft-
tak i Norge. Vi tar imot 1.200, 154.000 banker 
på. Vår jobb er å gi trygghet for liv og helse, 
deres er å by på ledige hender. Det er i jobb de 
lærer språk. På skole lærer de fag de eventuelt 
mangler.

Resepten for å lykkes med integrering har 
Kvæfjord kommune. I samarbeid med nabokom-
muner, med folk flest – ordfører Lillian Hessen 
vil nok kalle det medfødt dugnadsånd, - og med 

klare mål for arbeidet har de fått det til. De har 
opptrådt med kompetanse, og frigjør og høster 
i sin tur deres kompetanse. Nytteverdi? Utvil-
somt. Begge veier. Det er samfunnsetikk.  Kvæ-
fjord har Venstre-ordfører for tredje periode. 
Direktevalgt. 

KRONIKK
Turid Høyersten Holm
Bodø

Sommerjobb
i Venstres stortingsgruppe

Venstres stortingsgruppe tilbyr to 
vikariater i sommer – i tiden 23. juni 

til 15. august. 
Perioden kan diskuteres med hensyn 

til behov for ferie. 

Hovedoppgaven er å bistå i 
stortingsgruppens informasjonsarbeid 

med hensyn til pressemeldinger, 
innlegg, oppdatering på nett og 

mindre utredninger. Søkerne må ha god 
formuleringsevne, og solid kjennskap til 
Venstres politikk og organisasjon. Lønn 

etter avtale. 

Søknad med CV sendes informasjonssjef 
Steinar Haugsvær (steinar@venstre.no), 

innen fredag 2. mai.

Alle trenger trygge 
voksne i livet
Denne våren skal et forslag om lovfesting av 
ettervern for barnevernsbarn opp til behandling 
i Stortinget. Staten har i dag foreldreansvaret 
for 7000 barn i alle aldersgrupper. Dette er barn 
som ikke kan bo hjemme hos sine foreldre av 
forskjellige grunner og tallene er stigende. Un-
dersøkelser viser at 3 av 4 barn som har vært 
under barnevernet blir sosialklienter i sitt voks-
ne liv. 

Det er alvorlig at så mange unge ikke makter den 
utfordringen det er å stå på egne bein når de 
blir myndige. Samtidig tenker jeg at det ikke bør 
komme som en overraskelse. For selv om jeg ble 
myndig ble jeg kanskje ikke så voksen over nat-
ten som jeg hadde håpet på? Selv om jeg flyttet 
for meg selv var det veldig bra å komme hjem for 
å sjekke ut hva som var i kjøleskapet. De fleste 
tenker på familien som de som plager en med 
kjipe spørsmål om alt mellom himmel og jord. I 
andre tilfeller er familien de viktigste personene 
man har til stede for å takle triste opplevelser. 
Noen som hjelper deg med strøregninga når stu-
dielånet er brukt opp. Ringer og spør deg om du 
har begynt å lese til eksamen når man selv bare 
vil sitte på kafe med venner. En telefon om når 
du kommer hjem til jul. Alle mennesker trenger 
begge deler, men de fleste av oss tar det å ha 
slike ressurser rundt oss for gitt. 

For mange tusen nåværende og tidligere barne-
vernsbarn er dette en drøm som aldri blir virke-
lighet. Når staten har vært foreldre fordi mor og 
far er ruset, psykisk syke eller av andre grunner 
ikke kan gi omsorg står ikke nødvendigvis det 
flotte livet og venter på trammen når du fyller 
18 år. Dette er livet for flere tusen unge staten 
i dag har ansvaret for. 

Ettervern er i dag en frivillig oppgave for kom-
munene. Sosialkontoret har ansvar for å spørre 
alle barnevernsbarn om de ønsker ettervern, 
men det er altfor få som får det spørsmålet. 
Tilbudet varierer derfor stort fra kommune til 
kommune. For meg blir det helt feil at det er 
kommuneøkonomien som avgjør om barn får 
den oppfølgingen de trenger over i voksenlivet. 
Barnevernsbarnas krav om ettervern handler for 
meg i stor grad om å ha de samme muligheten 
til et liv foran seg. Dette kan bidra til at mange 
tusen barn går fra å 
være dårlig statistikk 
i dag til å planlegge 
livene sine for frem-
tiden. 

Anne Solsvik
leder i Unge Venstre 

En aktiv organisasjon
Kjære liberalere

Vi er gått inn i et nytt år og har mange 
spennende arrangementer foran oss. 

I februar har vi arrangert flere UV-skolen 
trinn 1 og 2 rundt om. Første helgen i mars 
arrangeres trinn 3 på Jessheim. Dette blir en 
interessant helg for våre nye politiske talenter 
med bl.a. Civitas Kristin Clemet og Morgenbla-
dets Sten Inge Jørgensen. I juni får fem av 
disse vår nye toppskolering som UV-trainee i 
Venstres stortingsgruppe og på Venstres Hus.

I løpet av våren skal Internasjonalt Utvalg 
holde EU-skolering for hele organisasjonen 

med sikte på å snu Ven-
stre i 2009! I tillegg vil 
de arrangere flere turer 
med Hviterussland- og 
Balkanprosjektene våre. 
Her kan alle interesserte 
delta.

Så er det verdt å nevne programproses-
sen som Punktprogramkomiteen leder. De vil 
komme ut i organisasjonen og holde mange 
spennende diskusjoner utover våren.

26. juli til 1. august går Unge Venstres 
sommerleir, eller politiske sommerfestival, 
av stabelen på Tromøya utenfor Arendal. Her 
møtes 150 glade liberalere til debatt, dans 
og dukkert. Mer info kommer her: uv.no/som-
merleir08.

Lurer du på hvorfor du ikke visste noe om 
alt dette? Føler du deg utenfor? Får du ikke 
nyhetsbrevet vårt? Henger  du ikke på V+? 
Taster du deg aldri inn på medlemssidene 
våre uv.no/intern? For å gjøre noe med dette, 
send en e-post til unge@venstre.no så kobler 
vi deg opp.

Ha et fabelaktig liberalt år!

Sindre Hervig, generalsekretær
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siden sist

ARVELIG LAST
– Hele 90 prosent av alle eiendomsover-
føringer i Norge skjer innenfor familien. 
Sagt på en annen måte: Det er lettere 
for en afrikaner å få oppholdstillatelse i 
Norge enn for en nordmann å få kjøpt seg 
et gårdsbruk. 
Leif Helge Kongshaug i stortingsdebat-

ten om odelstingsloven (ANB-NTB)

BREIDT GLIS
– Eg må klype meg litt i armen. Det har 
vore mange dagar med dårlege tal, så eg 
gledar meg over dette. Det er det beste 
resultatet eg har opplevd som aktiv ven-
strepolitikar.

Lars Sponheim kommenterer rekord-
måling for Venstre på 9,5% (NRK)

KjEPPHØY
– Han (Sponheim) minner kanskje litt om 
norske skuleelvar, med veldig høg sjølvtil-
lit, men resultata står ikkje heilt i stil.
Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell 

forklarer Venstre fremgang på men-
ingsmålingene (TV2 Tabloid).

jA TAKK, BEGGE DELER
– Hvis SV ønsker utvidet skoledag til 2,3 
milliarder, et lærerløft til 2,3 milliarder 
og å støtte regjeringskameraten Ap med 
døgnbemannet skole til et uvisst antall 
milliarder. Ja da klarer de ikke å prioritere, 
og det blir «Ole Brumm-politikk».

Tonje L. Gurholt, 
fylkesleder i Telemark Venstre

B-BLAD
Retur: 
Venstres Hovedorg.
Møllergt 16  0179 OSLO

partifolk

Vi tar først med at Anna Strømme fyller 90 
år den 27. januar. Hun var etter sigende leder 
i Norges Venstrekvinnelag i mange, mange år 
på 70 og 80-tallet.  jørgen Gether, Larvik, 
fylte 69 år 2. februar. Tidligere justisrådgi-
ver og nå forbrukerombud Bjørn Erik Thon 
ble 44 år den 6. februar. Sigrun Hovden, 
Lyngdal, jubilerte 8. februar med 71 år, mens 
tidligere nestleder Aud Folkestad ble 55 år 
10. februar.  Kvinnherad Venstres Kjell Yri 
ble 53 år 13. februar, mens judith Kapstad, 
i Jølster fylte 61 år 14. februar. Bystyremed-
lem i Bergen og politisk nestleder i Horda-
land Venstre, Anders Skoglund fylte 31 den 
18. februar. Bjørn Eggen fra Averøy fylte 
55 år 20. februar, mens jon-Inge Paulsen 
fylte 40 år dagen etter, 21. februar – som 
nok en gang er akkurat samme dag som tid-
ligere statssekretær Harriet Berg ble hele 44 
år. Som nok en nok en gang er samme dato 
som aktivist i Bergen Unge Venstre, Ulvhild 
Tormodsdatter Eide (mulig hun burde hett 
Tormodoggunnviviansdatter Eide…) (etter 
3 års medlemskap i Unge Venstre...!) (Snart 
skal vi slutte med parenteser (jeg lover (litt i 
hvert fall))) fylte 16 år, Eli Skaatun, Ulstein, 
jubilerer 24. februar med 50 år,  Brynjulf 
Moe ex-bystyrerepresentant i Trondheim fyl-
ler 45 år 25. februar, samme dag som Espen 
Ophaug går opp i 35 år. Den dagen ble også 
Unge Venstres leder, Anne Solsvik, hele 27 
år gammel. Rogaland Venstres veteran, jarle 
Braut, som fylle 62 år 26. februar. Og kam-
panjegeneral mot datalagringsdirektivet, 
Per-Aage Pleym Christensen, som fyller 42 
år, efter sigende, 28. februar. 

Over i mars starter vi med Kay Fosberg i Ive-
land fyller  64 år 4. mars. I Lunner fyller Ulf 
Oddvar Rogneby 45 år 6. mars, mens Mari-
anne Nuland Andersen i Flekkefjord ble 52 
år 7. mars. Gustav Søvde, Skien, fyller 57 år 
13. mars. Øystein Nilsen, ny leder av Tromsø 
Venstre, fyller 33 år 14. mars. Tidligere sen-
tralstyremedlem Line Margrethe Rustad fyl-
ler 38 år 18. mars. Eva Kvelland, Mandalitt 
og sentralstyremedlem, fyller hele 28 år 20. 
mars. Nils Tore Opheim i Sogndal, fyller 62 
år 21. mars. Samme dag og i samme fylke fyl-
ler Jølster Venstres Dag Arne Veiteberg 47 
år. Randi Øgrey, tidligere politisk rådgiver i 
miljøverndepartementet m.m. blir 41 år 27. 

mars. Dagen etter blir tidligere Venstreleder, 
Arne Fjørtoft 71 år. 29. mars fyller Øystein 
Haga i Aust-Agder 58 år, og samme dag fyller 
Kongsberg Venstres Bente Andersen 51 år. 
Gratulerer alle sammen. 

Helt til slutt tar vi 
med at Per Flat-
berg, Levanger 
Venstre, fikk 15. 
januar overrakt 
kongens fortjenes-
temedalje i gull. 
Per Flatberg er født 
18.09.1937. Han 
tok apotekereksamen i 1961 og har arbeidet 
og drevet apotek fram til 2002, utenom en 
periode da han var generalsekretær i Norges 
Naturvernforbund og som informasjonsleder 
for Folkeaksjonen i Alta.

Han har vært engasjert og hatt tillitsverv 
innen apotekerfaget fra 1967 – 1997.  Han 
har i en årrekke vært engasjert innen poli-
tikken, både i Lørenskog kommunestyre og 
på Inderøy, samt i kommunale utvalg og 
råd. Han har siden 1981 engasjert seg innen 
miljøbevegelsen. Han deltok i Folkeaksjonen 
mot utbyggingen av Alta-vassdraget som in-
formasjonsleder for aksjonen. Hans navn er 
knyttet til utbygging av mange vassdrag i 
Norge.  Han har hatt tillitsverv både sentralt 
og lokalt i Norges Naturvernforbund i en år-
rekke.  Han har vært fylkesleder i Nord-Trøn-
delag Naturvernforbund siden 1966. (Kilde: 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag).
Gratulerer så mye!

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak


