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Sykehusdebatten er blitt rituell. Hvert år er 
det nye runder om for lite penger, krisevarsler, 
og kamp om åpenbart skadelige nedskjærin-
ger der ulike pasientgrupper settes opp mot 
hverandre. Samtidig vet vi at Norge bruker mer 
penger og har flere leger og sykepleiere enn 
land vi kan sammenligne oss med. Og ikke er 
vi sykere. 

Flere fagfolk har derfor pekt på at det ikke er 
penger som er hovedproblemet i norsk helse-
vesen. Det handler mer om prioritering og or-
ganisering. Det handler først og fremst om en 
annen balanse mellom primærhelsetjenesten 
og sykehusene.

I følge NRK Rogaland nylig sender fastleger 
pasienter til Stavanger universitetssykehus 
som aldri før. Men bare 10-20 prosent av pa-
sientene som henvises har en 
så alvorlig skade at det ender 
med operasjon eller annen be-
handling. Det illustrerer 
helsevesenets viktig-
ste utfordring: Langt 
flere pasienter kan 
behandles på et 
lavere nivå enn i 
dag. I teorien er 
alle enig om at 
behandling skal 
skje på lavest 
mulig nivå, men 
det fungerer ikke 
godt nok i praksis. 

Vi trenger mer fokus 
og gjerne mer pen-
ger til forebygging, 
rehabilitering, bedre 
legedekning og be-
handlingstilbud på 
sykehjemmene, og 
et sterkere «port-
vaktansvar» hos 

fastlegene. Veksten i helsevesenet må nå skje 
i primærhelsetjenesten og ikke i spesialisthel-
setjenesten. 
 
Svært syke eldre blir altfor ofte sendt frem og 
tilbake mellom sykehus og sykehjem de siste 
ukene av livet. Er dette verdighet ved livets 
slutt? Vi trenger flere leger og sykepleiere med 
kompetanse på sammensatte sykdommer på 
sykehjem, og de må kunne ta beslutninger når 
eldre er i terminalfasen og mest av alt trenger 
ro rundt seg. Det brukes svært mye ressurser 
på sykehusene, som i stedet kunne vært brukt 
på sykehjem og gitt eldre en verdig avslutning 
på livet. 

Lokalsykehusenes rolle må avklares og styrkes, 
ikke minst med tanke på at eldre pasienter ofte 

velger det nærmeste sykehuset. Avstand er 
viktig også ved ulykker og for fødende. 

Men vi trenger ikke kreftbehandling på 
55 sykehus i landet. Norge er et for lite 
land til at vi kan bli høyspesialister på 
alle områder innenfor medisin. Vi kan 
ligge i toppen på noen områder, men 

ikke på alle. 

lars sponheim

Penger er ikke 
hovedproblemet
Norge er et for lite land til at vi kan bli høyspe-
sialister på alle områder innenfor medisin. Vek-
sten i helsevesenet må nå skje i primærhelse-
tjenesten og ikke i spesialisthelsetjenesten.
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LEDER:

Mange libe-
rale dilemma

Venstre er et liberalt par-

ti, men er ikke alene om 

å hevde det. Det kreves 

politisk mot å holde hon-

nørordet «liberal» til sitt 

bryst.

Landsstyremøtet i mars nedsatte ny pro-
gramkomité, som skal utforme utkast til 
stortingsvalgsprogram for 2009-13. Den 
ledes av Ola Elvestuen, og er bredt sam-
mensatt utfra politisk ståsted og geografi/
kjønn. Nytt av året er at Lars Sponheim for 
første gang deltar i komiteen. 

Venstre er et liberalt parti, men er ikke alene 
om å hevde det. Sosialistisk Venstreparti er 
f.eks. verdiliberale, men velger gårsdagens 
løsninger i skatte- og næringsutviklingspo-
litikken. Likevel må man ikke gå så langt for 
å hevde rettigheter. Venstre er uenig med 
SV i f.eks. at kirken skal tvinges til å vigsle 
homofile mot sin vilje, religionsfriheten må 
også respekteres.

Krf beskriver seg selv ofte som «verdipar-
tiet». Ja vel, de baserer seg på kristne ver-
dier. Det er mye bra der, men Krf er ikke 
alene om å være et verdiparti. Venstre base-
res seg på liberale verdier. Man er dog ikke 
holdningsløs, men er desto mer opptatt av 
å lage et samfunn der alle verdier behandles 
likt, og ingen har fortrinn. 

Det krever politisk mot og nyskaping for å 
kunne holde det honnørordet, liberal, til 
sitt bryst. Programprosessen må derfor lede 
an slik at partiet fremstår som et tydelig 
liberalt alternativ for velgerne i 2009. Det 
liberale sentrum i norsk politikk er større 
enn på lenge. Venstre har alle muligheter 
for å lykkes i 2009, med et godt lag og en 
fremtidsrettet politikk.

Frode Fjeldstad
redaktør

Personvernet i 
fare – igjen
Å være for personvern er ikke det samme som å 
være for at kriminelle lettere skal kunne slippe 
unna.

Datalagringsdirektivet, som regjeringen vil 
vedta, er EUs siste tiltak for å «bekjempe ter-
rorisme» og fører oss dypere inn et overvåk-
ningssamfunn, hvor stadig mer av personvernet 
forvitrer og den enkelte borgers grunnleggende 
rett til privatliv svinner hen. Direktør i Datatil-
synet, Georg Apenes, har nylig uttalt at «det 
ikke lenger er spørsmål om Norge er på vei mot 
et overvåkningssamfunn, vi er allerede i et 
overvåkningssamfunn».

ingen Debatt
Unge Venstre prøvde å reise debatten da pro-
sessen rundt Datalagringsdirektivet ennå var i 
gang, men som alltid når man diskuterer EU-
direktiver her til lands, fanges interessen først 
noen år etter at den endelige beslutningen er 
tatt. Innholdet i direktivet ble i realiteten al-
lerede spikret i et kompromiss mellom de po-
litiske grupperingene i Europaparlamentet i 
oktober 2005. I mars 2006 ga Ministerrådet sin 
tilslutning og direktivet i sin helhet ble formelt 
godkjent. Da hadde direktivet vært diskutert i 
det vide og brede i EU i nesten halvannet år. I 
Norge derimot, kommer debatten først i januar 
2008. Nok en gang viser det seg at utenforlan-
det Norge ikke bare er uten politisk innflytelse, 
men også uten politisk debatt. Dette er ikke 
demokrati i ordets rette forstand.

Datalagringsdirektivet pålegger internett- og 
teleselskap å lagre trafikk- og lokaliserings-
data, som for eksempel IP-adresser, tidspunkt 
for inn- og utlogging, avsender og mottaker av 
e-post, geografisk lokalisering og lengde på te-
lefonsamtaler. Denne informasjonen kan lagres 
i opptil to år! Med dagens ordning er internett- 
og teleselskap pålagt å slette trafikk- og lokali-
seringsdata av personvernomsyn.

stOPPer ingen terrOrister
De nye reglene kommer ikke til å stoppe én 
eneste terrorist, men kommer til å være en ek-
stremt dyr metode som i praksis kun vil redusere 
retten til et privatliv. Datalagringsdirektivet vil 
føye seg inn i rekken av tiltak som de siste åre-
ne har redusert den enkelte borgers frihet. Alt 
fra trakasserende flyplasskontroller til overvåk-
ningskamera på hvert et hjørne og mer registre-
ring av sensitive personopplysninger, bidrar til 
en erosjon av personvernet.

DYstert bilDe
Å være for personvern er ikke det samme som å 
være for at kriminelle lettere skal kunne slippe 
unna. Å være for personvern er å være for et 
samfunn hvor den jevne borger ikke blir be-
handlet som en potensiell terrorist. Hvert enkelt 
tiltak som innskrenker personvernet er ille nok 
isolert sett, men det totale bildet som dannes 
er om mulig enda mer dystert. Jo mer overvåk-
ning vi tillater i samfunnet vårt, i desto større 
grad beveger vi oss vekk fra et samfunn hvor fri-
het og enkeltmenneskets integritet verdsettes.

gODe Hensikter
Veien til helvete – eller en totalitær stat – er 
som kjent brolagt med gode hensikter. Det er 
derfor all grunn til å være bekymret over Data-
lagringsdirektivet – og over det faktum at Norge 
ikke har mulighet til å påvirke beslutningspro-
sesser innad i EU.

GJESTESKRIBENTENE
Jonas stein eilertsen
nestleder i Unge Venstre

ingrid kylstad
internasjonalt utvalg, Unge Venstre
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Årsmøtet i Oslo Venstre:

vraket «Oslo-modellen»
Lars Sponheim innledet til 

generell politisk debatt på 

årsmøtet i Oslo Venstre. Han 

gav klar melding til Erling 

Lae, som vil ha «Oslo-model-

len» med Frp og H i regje-

ring. 

Frode Fjeldstad frode@liberal.no 
– Med all respekt, Erling Lae: Det er ikke lett 
å forene ild og vann.  Jeg tror på en borgerlig 
mindretallsregjering, men i en slik konstellasjon 
er det ikke plass til Frp, sa Sponheim til kraftig 
applaus fra årsmøtet.

elvestuen gikk av
Ola Elvestuen holdt for siste gang innleding til 
den aktuelle politiske debatten, etter syv år 
som leder. Han var helt enig med partilederens 
betraktninger. – Oslo-modellen er uaktuell fordi 
den er uønsket nasjonalt, sa han. Elvestuen un-
derstreket at han har levd godt med å forhandle 
budsjett med Frp i åtte år, men at det ikke kom-
mer på tale å sitte i et byråd med Frp.

Oslo Venstres årsmøte ble avholdt på Hånd-
verkeren 29. februar - 1. mars 2008. 150 dele-
gater var tilstede ved møtets start.  Det inne-
bærer at årets årsmøte var rekordstort, og den 
politiske debatten var både god og til tider 
underholdende. – Vi skal ikke være Norges po-
litiske blandevann, konstaterte Guro Svenkerud 
Fresvik, leder av Sagene Venstre.

Åtte uttalelser
Oslo Venstre vedtok 8 politiske uttalelser, blant 
annet om menneskeverd i rusomsorgen, kunst i 
offentligheten og Stjernø-utvalget som overser 

nærings- utdannings- og forskningspolitiske ut-
fordringer. Eller som Stine Møller Nilsen uttrykte 
det: – Fokuset lå på tiltak for å øke kvaliteten 
på høgskolene man har insistert å opprette på 
hvert sitt nes i Distrikts-Norge, men lite og in-
genting om hvordan man skal opprettholde og 
øke kvaliteten på de største tyngste institusjo-
nene.  

nY leDelse
Ny leder i Oslo Venstre heter Toril Berge (29). 
Hun er opprinnelig fra Gjøvik og Oppland be-
fester dermed sin posisjon i toppledelsen i Oslo 
Venstre (Elvestuen er som kjent fra Eina – et 
steinkast sør for Gjøvik). Hun har lang farts-
tid i partiet, til tross for sin unge alder. Berge 
får med seg et ungt, men meget erfarent lag: 
Monica Tjelmeland (pol.nest), Per Elling Bra-
seth Ellingsen (org.nest), Jarl W. Alnæs, Sverre 
Molandsveen, Tina Shagufta Kornmo og Audun 
Rødningsby. 

trOMs
Troms Venstre hadde i år lagt årsmøtet til Kvæ-
fjord, som var valgvinnerne i Troms: 16,1%, 4 i 
kommunestyret, derav ordfører Lillian Hessen, 
som ble valgt direkte med vel 70% oppslut-
ning.

Det var godt oppmøte og god stemning på 
årsmøtet etter at Venstre har gjort et godt fyl-
kes- og kommunevalg. Årsmøtet startet imid-
lertid med minneord og ett minutts stillhet for 
to tidligere venstre-høvdinger i Troms: Magnar 
Hellebust og Jens Halvdan Mosli.

Borghild Tenden hadde hovedtalen og innled-
ningen til generell debatt, en debatt som var 
brei og god. Med sin posisjon som nestleder i 
Transport og kommunikasjonskomiteen fikk hun 
klare meldinger foran behandlingen av Nasjonal 
Transportplan.

Årsmøtet vedtok åtte resolusjoner, blant an-
net vil de ha jernbane mellom Narvik og Tromsø, 
at de 150.000 første kronene skal være skatte-
frie, og at eiendomsskatten skal fases ut.

Roar Sollied fra Målselv ble gjenvalgt som fyl-

kesleder i Troms. Han har vært leder i 4 år og er i 
sin tredje periode på fylkestinget.  Ny nestleder 
er Øystein Nilsen, Tromsø. I styret, som forøvrig 
ble utvidet i år, er Sverre Tvinnereim, Tromsø og 
Toril Kjelstrup (bildet), Bardu  nye navn.

Delegasjonen til LM ble også utvidet med 1 
etter et bra valgresultat.

HeDMark
Venstre var samlet til årsmøte på Rosenlund i 
Løten kommune. Og det var god stemning i la-
get. – Venstre i Hedmark har den største fram-
gangen siden stortingsvalget av alle fylker! 
Venstres første ordfører i Hedmark på 50 år! 
Dette er moro – og dette er bare begynnelsen, 
sa fylkesleder Erik Ringnes i sin åpningstale.

Årsmøtet vedtok politiske uttalelser om skole, 
samferdsel, datalagring, klima, bygdesamfunn, 
kultur og mangfold. Og Odd Einar Dørum vis-
siterte årsmøte med en bolk om Venstres skole-
politikk. Fylkesleder, Erik Ringnes ble gjenvalgt 
for to nye år.

Møre Og rOMsDal
Møre og Romsdal Venstre avvikla et svært vel-
lykka fylkesårsmøte på Sunndalsøra 1.-2.mars 
08. Ca 80 delegater og gjester møttes fra hele 
fylket. Det var ei optimistisk stemning under 
årsmøtet som kunne slå fast at Møre og Romsdal 
et det fylket som har flest venstrerepresentan-
ter i kommunestyrene – hele 67 (+6). Møre og 
Romsdal er også et av de største fylkeslagene 
med nærmere 600 betalende medlemmer. Det 
viser at vårt fylke er i medvind. Økonomien i 
fylkeslaget er også god, noe som kommer godt 
med i stortingsvalgkampen 2009. Trine Skei 
Grande, nestleder i Venstre holdt et inspirerende 
innlegg søndag. Hun gjorde det klart at Venstre 
ikke går i regjering med Frp. Dette pga at stor 
politisk avstand mellom partiene i miljøsaken, 
holdninga til flyktninger, økonomisk politikk og 
kulturpolitikken. Trond Hansen Riise, Sunndal 
tok gjenvalg som fylkesleder. Sigurd Heiervang, 
Molde er ny kasserer, mens Bente Aure, Ålesund 
fortsetter som styremedlem.

Øvrige årsmøter:

Felles ekteskapslov: 

– riktig med 
likebehandling
Venstre er glad for at regje-

ringen nå har lagt fram et for-

slag til nye felles ekteskaps-

lov som likestiller ekteskapet 

og partnerskapet. – For et 

liberalt parti er det en selv-

følge at et samfunn likebe-

handler mennesker uavhen-

gig av seksuell legning, sier 

Venstres nestleder Trine Skei 

Grande. 

steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Skei Grande er imidlertid skuffet over at Re-
gjeringen ikke går inn for å skille det juridiske 
og det seremonielle ved inngåelse av ekteskap. 
Venstre ønsker en felles juridisk ekteskapsinn-
gåelse som erstatter både dagens vigsel og gjel-
dende partnerskapslov. 

resPekterer ekteskaPet
– Venstre vil ikke frata kirken den frihet de har i 
dag til å ikke vie homofile. Det bør være opp til 

det enkelte tros- og livssynsamfunn å avholde 
egne ekteskapsseremonier. Venstre respekterer 
at ekteskapet for mange er et samliv mellom 
mann og kvinne som er innstiftet av Gud. Men 
som politisk parti forholder vi oss til at ekte-
skapet ikke bare er en religiøs institusjon, men 
også en juridisk, sier Skei Grande.  

Venstre har lenge hatt programfestet felles 
ekteskapslovgivning for homofile og heterofile 
og at homofile skal kunne vurderes som adop-
sjonsforeldre på lik linje med heterofile.

– Ingen har rett til å adoptere, men for Ven-
stre er det naturlig at homofile skal kunne vur-
deres som adopsjonsforeldre på lik linje med 
heterofile, påpeker Trine Skei Grande.

grunDig beHanDling
– Venstre skal nå ha en grundig behandling 
av alle sidene ved lovforslaget, og vi har som 
målsetting å få gjennomslag for mest mulig av 
partiets programformuleringer, sier Trine Skei 
Grande.  Den nye ekteskapsloven er svært om-
fattende og inneholder flere nyanser som ikke er 
berørt i Venstres stortingsvalgsprogram. Blant 
annet gjelder det assistert befruktning av les-
biske par. I regjeringen tok Liv Signe Navarsete 
(Sp) og Magnhild Meltveit Kleppa dissens på 
dette punktet. Siden dette ikke er omtalt i Ven-
stres program, gjenstår det å se hva resultatet 
blir av voteringen i stortingsgruppen. Men det 
er grunn til å tro at dette blir et tema Venstres 
landsmøte vil uttale seg om.

Toril Berge er ny leder i 
Oslo Venstre.

venstres PrOgraMFOrMuleringer
•  Venstre ønsker å likestille ekteskapet og 

partnerskapet. 
• Venstre vil ha en felles juridisk ek-

teskapsinngåelse erstatter både dagens 
vigsel og gjeldende partnerskapslov. 

• Den nye ordningen vil ikke sette noe 
krav til noen form for seremoni, men 
la det være opp til det enkelte tros- og 
livssynssamfunn å avholde egne ekte-
skapsseremonier.

• En felles ekteskapslovgivning vil også 
lesbiske og homofile få de samme adop-
sjonsretter som andre. 

regJeringens FOrslag
• To personer av motsatt eller samme 

kjønn kan inngå ekteskap (erstatter 
partnerskapsloven)

• En rett, men ikke en plikt for kirken og 
trossamfunn til å vie homofile par.

• Det innføres en rett for homofile ektepar 
til å bli vurdert som adoptivforeldre på 
lik linje med heterofile ektepar.

• Lesbiske par som er gift eller samboere i 
ekteskapslignende forhold får en rett til 
å bli vurdert for assistert befruktning på 
lik linje med heterofile par

• Medmorskap skal fastsettes på samme 
måte som farskap etter barneloven i 
dag, dvs.: Automatisk hvis partene er 
gift, og ved erkjennelse hvis partene er 
samboere.

Trine Skei Grande ønsker en felles juridisk 
ekteskapsinngåelse som erstatter både 
dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov. 
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småbedrifter

bevaring av villaksstaMMen
– Nå må departementene bli enige om sjø-
laksforskriften, for nedgangen i antall vil-
laks er så stor at bestanden står i fare for 
å bli utryddet. Vi må sette i verk tiltak som 
favner bredt for å stanse denne utviklingen, 
sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif 
Helge Kongshaug. – I tillegg til å innføre 
tiltak i elvene, må vi også se på hva vi kan 
gjøre bedre for å forebygge rømming fra 
oppdrettsanlegg og hindre sykdomsutbrudd 
– og vi må også se på tiltak innen sjølak-
sefiske, fortsetter Kongshaug. Han mener at 
krokgarn og drivgarn må forbys.

nY kOngekrabbePOlitikk
3. mars behandlet Stortinget stortings-
meldingen om forvaltning av kongekrabbe. 
– Kongekrabben er en uønsket introdusert 
art vi skal tjene penger på. Men klarer vi 
ikke å stanse spredningen av kongekrab-
ben med det nye forvaltningsregimet, må 
vi raskt sette inn nye tiltak, sier Venstres 
næringspolitiske talsmann Leif Helge 
Kongshaug. Venstre støtter regjeringen om 
at det skal opprettes en kommersiell sone 
som avgrenses mot vest ved 26° Ø som i 
dag, med unntak av en avgrensing av ver-
nehensyn mot indre deler av Porsangerfjor-
den. I tillegg opprettes det en grense øst 
for Smørfjorden. Utenfor denne sonen skal 
det gis incentiver til å drive desimerings-
fiske, for å hindre videre spredning. 

næringsFraDrag FOr selvst. næringsDr.
I dag får ikke kunstnere, artister og andre 
selvstendig næringsdrivende minstefradrag 
som vanlige lønnsmottakere. Utgangspunk-
tet for forslaget er enkelt: En vanlig ansatt 
har et minstefradrag på opptil kr. 67 000. 
Driver du et lite foretak har du ikke denne 
muligheten. – Konsekvensen av denne for-
skjellsbehandlingen er for eksempel at en 

selvstendig kulturarbeider med en 
skattbar inntekt på 200.000 kroner 
betaler opptil 18.000 kroner mer i 
skatt enn en «ansatt» kulturarbei-
der med samme inntekt, forklarer 
Sponheim.

miljø

sv ikke til Å kJenne igJen
I Dagbladet 7. mars gikk det frem at ol-
jefondet hadde stemt ned et forslag fra 
to aksjonærer på Exxon Mobils general-
forsamling om å oppgi CO2-utslippet fra 
drivstoffsalg på kvitteringen til kundene. 
– Jeg er forundret over at man ikke valgte 
å støtte forslaget og begrunnelsen for det-
te, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Regjeringen har ved en rekke anled-
ninger varslet at man vil bruke sitt eier-
skap aktivt, og at man har høye ambisjo-
ner innenfor etikk og miljø i forvaltningen 
av oljeformuen. Her hadde man en mulig-
het til å bidra til dette, noe man valgte 
bort, påpeker Kvassheim.

krever regnskOgMiDler i reviDert
– Regjeringen bryter med klimaforliket 
dersom ikke det allerede i revidert na-
sjonalbudsjett kommer penger til regn-
skogsatsingen. Det sa Gunnar Kvassheim i 
Stortinget 4. mars da klimameldingen ble 
behandlet. Kvassheim sikter til punktet i 
klimaforliket mellom regjeringen og H, Krf 
og V, som sier at det allerede i 2008 skal 
komme penger til bevaring av regnsko-
gen. Han er bekymret for at regjeringen 
vil trenere dette tiltaket, etter oppslaget 
i Dagens Næringsliv, der miljø- og utvi-
klingsminister Erik Solheim ikke kan love 
midler. 

HanDlingsPlan FOr Jernbanen 
i OslO-OMrÅDet
Venstres stortingsrepresentant Borghild 
Tenden er lei av alle feilene på jernbane-
nettet i Oslo-området. Nå krever Venstre 
en egen handlingsplan for å rydde opp i 
jernbanen i Oslo-området. – Slik kan det 
ikke fortsette. Jeg tror reisende nå er 
kraftig lei av alle forsinkelsene og innstil-
lingene på grunn av feil og mangler på 
jernbaneverkets anlegg. Folks tålmodighet 
renner nå ut, og på meg virker det ikke 
som om jernbaneverket har kontroll over 
situasjonen, sier Borghild Tenden

www.venstre.no/miljowww.venstre.no/smaabedrifter

Venstres landsstyremøte:

ba Høyre velge
– Høyre må ta et politisk valg, ellers kan de 
risikere å ende som valgkamparbeidere for Stol-
tenberg, sa Venstres leder Lars Sponheim til 
landsstyret på kvinnedagen, 8. mars.
steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Jan-Christian kolstø janas@venstre.no
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Sponheim åpnet Venstres landsstyremøte med 
å gratulere kvinnene med 8. mars, og viste til 
sin tale på landsmøtet i fjor. Bakgrunnen var 
et møte med tyske politikerkolleger, som trod-
de olje og gass var den store forskjellen mel-
lom Tyskland og Norge. Sponheim sa da at det 
var den høye yrkesaktiviteten blant kvinner, 
sammen med en fortsatt høy fødselsrate som er 
det store forskjellen i økonomien.

Menn sOM Faller utenFOr
Sponheim kritiserte Mannspanelet for å ha le-
vert en pinglete innstilling, som ikke tar tak i 
de store utfordringene for en del norske gutter 
og menn. – Mange menn faller utenfor i samfun-
net i dag. De utgjør flertallet i norske fengsler, 
mange dropper ut av skolen, de erflest blant de 
bostedsløse. Mannspanelet kunne tatt tak i mer 
enn de vellykkedes behov. Jeg tror ikke svaret 
er en ytterligere feminisering av samfunnet, sa 
Sponheim og la til at gutter må få lov til å være 
gutter. Han fikk senere støtte fra Venstrekvin-
nelagets leder Torild Skogsholm.

Lars Sponheim mener den rødgrønne regje-
ringens eneste sjanse til å gjenvinne flertallet 
for neste periode er å mane fram et mørkeblått 
alternativ av H og Frp, mens det reelle alterna-
tivet er at Høyre, Kr.F og Venstre til sammen blir 
større enn Arbeiderpartiet.

Sponheim brukte også en del tid på regjering 
i talen sin til landsstyret.

– Dagens regjering er ingen radikal regjering. 
Det må gi de moderne i Ap pustebesvær når Sp 
og SV spiller ut sin strukturkonservatisme, som 
når samferdselsministeren klager over utskillel-
sen av Mesta – som gir én milliard mer pr år 
til veier, og stanser all videre modernisering av 
offentlig sektor. Vi har en regjering som ikke 
møter tidens krav, fordi store deler av den sitter 
fast i en ideologisk hengemyr, sa Sponheim.

Lars Sponheim sa han hadde bestemt seg for 
å se åpent på hva slags kurs Frp ville legge seg 
på etter valget i 2005, men han har ikke sett 
noen endring. – Tvert imot har partiet i det 
siste styrket den populistiske profilen ytterlige-
re, blant annet med Per Sandbergs spill på det 
kunnskapsløse grumset i klimadebatten. – For 
to år siden var de – som oss – opptatt av etiske 
retningslinjer i pensjonsfondet. Nå hamrer de 
løs på dette, sa Venstres leder.

HøYre MÅ velge
– Dette gir en klemt situasjon for Høyre – og 
jeg føler med dem. Men de må ta et valg. Det 
kan ikke spille på to hester og la være å avklare 
politikk. De tar ikke Frp på alvor når de tror 
på Oslo-modellen i rikspolitikken – at Frp skal 
være fornøyd med limousiner og posisjoner, og 
la politikken falle. Jeg tror ikke på dette, det er 
Venstre som tar Frp og deres velgere på alvor, 
sa Sponheim. Stoltenbergs mulighet ligger i å 
framstille kaos og mørkeblå politikk som det 
eneste alternativet til seg selv. – Det reelle, 
borgerlige alternativet er Høyre, KrF og Venstre, 
og Ap er livredde for at vi sammen skal bli større 

enn Arbeiderpartiet. Hvis Høyre ikke bidrar til å 
gi styrke til dette, vil de kunne ende som Stol-
tenbergs valgarbeidere, sa Lars Sponheim.

FOrebYgging Og reHabilitering
Sponheim kom tungt inn på sykehusdebatten, 
som han mener er en rituell prosess hver gang 
nye budsjetter skal vedtas. Svake grupper og 
upopulære kutt skyves foran i en opinionskamp. 
– Populistenes svar er stadig mer penger. Ven-
stres svar er en politikk for å styrke primær-
helsetjenesten, forebygging og rehabilitering, 
og gjennom det redusere antall innleggelser i 
sykehusene – der bare 1 av 5 faktisk får den 
behandling de er kommet dit for, sa Sponheim.

Mange av problemene kan løses på et lavere 
nivå, som er mye billigere og også bedre for pa-
sientene. – Vi må også tørre snakke om hvordan 
vi behandler de aller eldste, sa Sponheim, som 
viste til sin onkel som ble sendt 11 ganger over 
fjellet til sykehus mens han lå på det siste.

«nOrMal is PerFeCt»
Venstre har nå stabile målinger på 6-tallet og 
Sponheim sa at størrelsen i Stortinget og plas-

seringen i sentrum av politikken, har ført Ven-
stre inn i de gode sirkler.

– Sperregrense og taktisk stemmegivning er 
ikke lenger noe tema, og folk ser derfor politik-
ken vår uten dette filteret. Venstre vil ha en 
sentral rolle i politikkutforming og regjerings-
dannelser. Vi synes mer, men vil også få et skar-
pere lys på oss, sa Sponheim.

Venstres vekst har også med politiske realite-
ter å gjøre. Venstres hovedsaker – miljø, skole 
og verdiskaping er i tiden. Jeg sier som hopp-
treneren Mika Kojonkoski, «Normal is perfect», 
det normale er godt nok, sa Sponheim. Med 
det mente han at Venstre må være gode i det 
hverdagslige politiske arbeidet, både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. – Vi må være oss bevisst 
ombudsrollen for våre velgere, og bære til torgs 
de meninger som sjelden blir hørt i samfunnet, 
sa Sponheim. – Da vil vi være godt rustet foran 
neste års valgkamp, avsluttet Sponheim til varm 
applaus fra forsamlingen.

Landsstyret vedtok uttalelser om kvinners ret-
tigheter, Kenya, personvern, papirløse innvandre-
re, sosial boligpolitikk og lokaldemokrati. Alt fin-
ner du på www.venstre.no/politikk/landsstyret

Venstre og Unge Venstres landsstyre hadde felles 
politisk debatt under Venstres landstyremøte i 
Oslo 8. mars. Nå har det vært slik siden 2003, 
og således blitt en tradisjon til berikelse både for 
Venstre og Unge Venstre.

Trine Skei Grande var opptatt av foreldreper-
misjon. – Med Venstres forslag kan foreldre ta 
ut permisjon når det passer både mor og far. 
Venstre vil ha en tidskonto som man kan ta ut 
i løpet av barnets 16 første leveår. Torild Skogs-
holm var opptatt av at gutter skal få være gut-
ter, men at jenter må få kle seg slik dem selv 
vil. Hun var livredd for hva slags samfunn vi får 
dersom jenter dømmer etter hvordan de ser ut 
(jmf voldtektssaker). Jonas S. Eilertsen, nest-

leder i Unge Venstre, konstaterte at hver gang 
man tar opp spørsmål som diskuteres i EU, så 
er det ingen interesse i Norge. Odd Einar Dørum 
var oppgitt over at regjeringen vil forby sexkjøp i 
utlandet. – Du må gå på intellektuell tomgang, 
for å finne på noe slikt, konstaterte han. Ida 
Johanne Bohmann, fylkesleder i Østfold Unge 
Venstre, mente at norske politikere var svært 
flinke til å snakke om miljø, men lite flinke til 
å handle. Kjartan Lunde, fylkesleder i Rogaland 
Unge Venstre, mente at Norge var verst i klassen 
i WTO-forhandlingene, når det gjelder tollbar-
rierer. Ola Elvestuen konstaterte at Venstre har 
mye å lære av Unge Venstre, med sine ideologisk 
fundamenterte innlegg i debatten. 

– Det reelle, borgerlige alternativet er Høyre, KrF og 
Venstre, og Ap er livredde for at vi sammen skal bli 
større enn Arbeiderpartiet, sier Lars Sponheim.
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Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Det er ikke langt igjen før vi har et sam-
funn som er temmelig likt det boka «1984» 
av George Orwell beskriver, sa Trine Skei 
Grande (V) da hun åpnet møtet.

Seminaret ble arrangert av Venstres stor-
tingsgruppe i samarbeid med Teknologirå-
det og IKT Norge. Frammøte var stort, over 
100 personer hadde møtt fram for å høre 
fordeler og innvendinger mot direktivet. 

Hva skal lagres?
Prosjektleder i Teknologirådet, Christine 
Hafskjold, beskrev hva som skal lagres av 
informasjon. Når det gjelder telefonsamta-
ler, skal navn, adresse, telefonens id-nr, når 
samtalen fant sted, hvilken basestasjon per-
sonene var nærmest (gjelder mobiltelefon), 
hvor lenge den varte og hvem som deltok, 
registreres. Dog ikke innholdet i samtalen. 

Vi kan belyse dette med følgende eksem-
pel. Man kan i dag registrere at du kjørte fra 
Oslo til Holmsbu den 1. mars 2008. Du mot-
tok på en handletur på Holmsbu dagligvare 
en sms fra Amnesty International, kl. 12:24, 
og din kone var med på turen.

Det samme gjelder for datakommunika-
sjon. IP-adresse, navn og adresse på den 
som eier oppkoblingen til nettet, når, hvor 
lenge, og noen land registrerer også hvilke 
nettsider man har besøkt, f.eks. har Dan-
mark innført dette.

Hva MÅ nOrge ta stilling til?
Datalagringsdirektivet har satt en ramme på 
hvor lenge man skal lagre datatrafikken med 
en nedre grense på 6 måneder, og en øvre 
grense på 2 år. Hvordan dette skal organi-
seres er opp til hvert enkelt medlemsland. 
F.eks. hvorvidt dette skal være en statlig el-
ler privat oppgave. Dersom den skal gjøres 
privat, kan det medføre en rekke ulemper 
for aktørene, noe Trine Skei Grande var opp-
tatt av. – Det å ta vare på så store mengder 
informasjon kan være konkurransevridende, 
fordi små- og mellomstore tilbydere av tele- 
og datakommunikasjon ikke har verken res-
surser eller kompetanse til å gjennomføre 
dette. Burde det ikke være en statlig opp-
gave, også for å sikre personvernet oppi det 
hele, spurte hun?

Gry Steen Hvidsten fra Justisdepartemen-
tet svarte at regjeringen ikke hadde tatt 
stilling til dette, men at man måtte i best 
mulig grad ivareta personvernet. – Utfor-
dringen blir å få gjennomført personvernet i 

praksis, sa hun. – Her vil både Datatilsynet 
og Post- og teletilsynet ha en viktig rolle, 
påpekte hun. 

FOrMaliserer ulik Praksis
Hvidsten vektla i sitt innlegg at man ved inn-
føringen av dette direktivet vil formalisere 
en noe ulik praksis hos tilbyderne av tele- og 
datakommunikasjon. – I dag kan tilbyderne 
lagre mye av den samme informasjonen med 
hjemmel i forretningsmessige hensyn, men 
man har altså ikke en plikt, sa hun. 

Det er dermed ikke alle tilbyderne som 
lagrer denne informasjonen i dag, og noen 
lagrer bare en del, noe politiet påpekte som 
et problem. – Kripos ønsker å beholde de 
mulighetene vi har i dag, men denne typen 
datatrafikk lagres bare i 4-5 måneder, sa Ke-
til Haukaas, assisterende Kripossjef. 

Kripos viste til mange eksempler der tra-
fikkdata var avgjørende for pågripelse og 
domfellelse. Blant annet Baneheia, NOKAS 
og Munch-saken. – I drapssaken i Vest-
Oppland hadde liket ligget i brønnen i over 
ett år, dermed er alle trafikkdataspor tapt 
for etterforskingen, sa Haukaas. Han mente 
dessuten at retten til det sporløse liv var 
nokså overdrevet. – Troen på hvor anonym 
man er sterkt overdrevet, sa Haukaas. 

bruk av reservasJOnsrett
Dr. Juris. Finn Arnesen antydet at bruk av 
reservasjonsretten kan være en vei å gå. – 
Ved manglende enighet i EØS-komiteen, har 
man seks måneder på å komme til enighet, 
noe man for eksempel gjorde med Oljedirek-
tivet, sa Arnesen. Suspensjon av direktivet 
vil ikke forekomme før alle medlemsland i 
EU har tatt inn direktivet i sin lovgivning. 
Dette vil ta lang tid, kanskje opptil 2 år 
ifølge Arnesen. Han skisserte tre mulige 
scenarioer, hvis Norge benyttet seg av re-
servasjonsretten. 

1) EU reagerer på andre avtaler med Nor-
ge som ikke er regulert i EØS-avtalen

2) Nedkjøling av samarbeidet mellom EU og 
EØS (noe vi allerede ser tendenser til i dag)

3) Oppsigelse av EØS-avtalen, krever en-
stemmighet i Rådet (lite sannsynlig)

Arnesen påpekte at det å reserverse seg 
mot direktivet, ikke ville ha stor innvirkning 
på området. – Men det vil påvirke Norges 
forhold til EU, sa han. Han antydet også 
at Irland, som har anlagt sak mot Rådet 
og Europaparlamententet,  hadde en «sekk 
med gode argumenter». Irland krever å få 

direktivet ugyldiggjort, fordi kriminalitets-
bekjempelse hører hjemme i EUs tredje 
søyle, justis og politi, mens man har brukt 
EF-søylen som fundament for direktivet. 
Justis- og politisamarbeidet krever enstem-
mighet i Rådet, mens EF-søylen bare har 
krav om simpelt flertall.

«tOtalitært sverMeri»
Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, gikk 
til frontalangrep på Gry Steen Hvidsten i sin 
innleding. – Hvorfor har man satt grensen 
på 2 år og ikke 30? Spurte han retorisk. Han 
forsvarte sin ordbruk i en kronikk om at 
direktivet var et uttrykk for et «totalitært 
svermeri».

Apenes mente at det måtte bli mulig å få 
se mappa si. – Dette fører til utfordringer, 
f.eks. kan dataene bli mer utsatt for mis-
bruk, men det er etter datatilsynets mening 
et viktig prinsipp  å få tilgang til de opp-
lysninger som lagres av deg. Det har tidli-
gere vist seg at feil opplysninger blir lagret, 
påpekte han.

«seriOus CriMe»
Begrepet «serious crime» er brukt i den en-
gelske versjonen av direktivet. Den avgren-
ser når trafikkdata kan anvedes som bevis i 
en rettsak. I Sverige har man satt en grense 
på 6 månder. – Med en slik grense er det 
snart kun feilparkeringer og for sent inn-
leverte selvangivelser som ikke innbefattes 
registrering, sa Apenes til stor munterhet 
i salen. Det er opp til hvert enkelt land å 
definere omfanget dette innholdet i dette 
begrepet.

er Direktivet relevant?
Per Morten Hoff fra IKT-Norge stilte spørs-
mål til panelet om direktivet allerede er 
utdatert. Det finnes flere måter å omgå da-
talagring, f.eks. er Skype (telefontjeneste 
vha IP) vanskelig å spore, og på nettsiden 
www.relakks.com, kan du få en anonym ip-
adresse. Man ser også at kriminelle skaf-
fer seg stjålne id-er for å vanskeliggjøre 
sporing av mobiltelefoner. Kripos mente 
at dette argumentet ikke holdt, da mange 
kriminelle var uforsiktige, og la også igjen 
trafikkdataspor.

Venstres landsstyre sa et klart nei til di-
rektivet allerede i 2006, og gjentok dette 
budskapet i en resolusjon 9. mars 2008, og 
at man om nødvendig benytter seg av reser-
vasjonsretten. 

Spørsmålet ble debattert på et 

seminar om det omstridte data-

lagringsdirektivet som ble ved-

tatt i EU i 2006. Direktivet er 

lagt under EF-søylen, og er i ut-

gangspunktet EØS-relevant. Men 

også det er omstridt. 

Datalagringsdirektivet:

nødvendighet 
eller
onde?

Datalagringsdirektivet
• hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten (EØS-relevant)
• data skal lagres i 6-24 mnd
• antas implementert i Norge ved årsskiftet 2008/2009
• Irland har gått til sak mot EU-parlamentet og Rådet
• I Danmark registreres også hvilke nettsider du har besøkt
• Regjeringen kan benytte reservasjonsretten i EØS-komiteen
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skole

– kOMiske utslag
Det sa kommunestyrerepresentant i As-
kvoll, Gunhild Berge Stang (V),  på Dags-
revyen mandag 17. mars, om hvordan re-
gjeringens frukt- og grøntordning slår ut 
lokalt i skolepolitikken. Enten må de velge 
å gi frukt, eller så må skolen legges ned. 
– Om barna må sitte på bussen i over en 
time og att på til på en farlig skoleveg, så 
er det en fattig trøst for foreldre at barna 
får ei pære når de kommer fram, sa hun til 
NRK.  Hun får støtte av Odd Einar Dørum. 
– Det er gal prioritering å lovfeste frukt-
ordningen i skolen på det nåværende tids-
punkt. I tillegg er dette en snikøremerking 
av bevilgninger som den enkelte kommune 
skal kunne disponere selv, mener han.

krever FOrskningsløFt
7. mars fremmet Venstre et forslag i Stor-
tinget om å øke det strategiske handlings-
rommet innenfor forskning og utvikling. 
Venstre tar blant annet til orde for å re-
versere «hvileskjæret» innenfor forskning 
og høyere utdanning, en styrking av Fors-
kningsfondet og en styrking og videreut-
vikling av SkatteFUNN-ordningen. – Det er 
avgjørende at det eksisterer et handlings-
rom som åpner for store satsinger av strate-
gisk art i norsk forskning, og som samtidig 
gir den nødvendige grad av forutsigbarhet 
og frihetsgrader for institusjoner, bedrifter 
og Forskningsrådet, sier forskningspolitisk 
talsmann i Venstre Odd Einar Dørum.

– FOrnuFtig, Men løFtebruDD Fra sv
– Nå begynner SV å prioritere på samme 
måte som under Bondevik-regjeringen, fle-
re barnehageplasser er viktigere enn pris, 
sier Trine Skei Grande. I Aftenposten 6. 
mars, kom det frem at flere i SVs stortings-
gruppe er villige til å gå bort fra løftet 
om en makspris på 1750 kroner. Tidligere 
kunnskapsminister Øystein Djupedal måtte 
i 2006 innse at markedskreftene gikk mot 
han. Når prisen går ned, stiger etterspør-
selen. – SV har vært dårlige til å prioritere, 
og det går utover alle de barn og foreldre 
som fremdeles står i barnehagekø, avslut-
ter Venstres nestleder Trine Skei Grande.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

krever egen varslingsenHet 
i arbeiDstilsYnet
Venstre mener dagens lovgining ikke ska-
per et tilstrekkelig klart rettsvern og trygg-
het for varslere. Odd Einar Dørum, Andre N. 
Skjelstad og Gunvald Ludvigsen foreslår nå 
at det opprettes en egen varslingsenhet 
under Arbeidstilsynet. 

– Det er en betydelig personlig belast-
ning å varsle om kritikkverdige eller ulov-
lige forhold på arbeidsplassen. Erfaring 
har vist at virksomheter som har blitt kon-
frontert med et ubehagelig budskap fra en 
varsler, ofte har valgt å reagere mot varsle-
ren i stedet for å rydde opp i problemene, 
sier forslagstiller Odd Einar Dørum.

tannløs tannHelseMelDing
7. mars behandlet Stortinget regjeringens 
tannhelsemelding. Saksordfører Gunvald 
Ludvigsen er skuffet over at regjeringen 
ikke har valgt å gå lengre for utsatte grup-
per.

– Sylvia Brustad har tidligere sagt at 
hun vil tette helsegapet. Sett i lys av det, 
er det trist at regjeringen ikke benyttet 
sjansen til å bedre ordningene for de som 
trenger det mest på tannhelseområdet, sier 
Gunvald Ludvigsen helsepolitisk talsmann 
i Venstre. – Venstre ønsker å innføre en 
offentlig finansiering av tannhelsebehand-
lingen, og at alle som har store utgifter til 
nødvendig tannbehandling skal få dekket 
dette, avslutter Ludvigsen.

Dei Fattigaste er taParane 
i Helse-nOreg
Ufattelege 85 mrd. kroner blir brukt på 
spesialhelsetenesta i Noreg. – Dei som får 
minst av desse milliardane, er dei fattigas-
te i dette landet og som har dårlegast hel-
se. Dette krev tøffe omprioriteringar. Det 
dreiar seg om rusmisbrukarar, psykiatriske 
pasientar, kronikarar, bustadsløyse og folk 
på sosialhjelp, sa Gunvald Ludvigsen under 
spørjetimen i Stortinget 5. mars.

www.venstre.no/sosialtansvar

regjeringen sa 
nei til lærerløft
– Jeg er skuffet over at de 

rødgrønne ikke er villig til 

å støtte et konkret forslag 

for å styrke den systema-

tiske kompetansehevingen 

for lærere – til tross for at 

både kunnskapsministeren 

og statsministeren nylig har 

sagt at man vil satse på en 

god etter- og videreutdan-

ning for denne yrkesgruppen, 

sier Venstres skolepolitiske 

talsmann Odd Einar Dørum.

steinar Haugsvær steinar@venstre.no 
13. mars avga KUF-komiteen sin innstilling 
til Venstres forslag om et lærerløft i grunn og 
videregående skole i form av en systematisk 
videreutdanning, i tillegg til videreføring av 
kompetansehevingstiltakene i Kunnskapsløftet. 
Forslaget fikk bare støtte fra Kristelig Folkeparti 
og Fremskrittspartiet.

grell kOntrast
– Flertallets innstilling står i grell kontrast til 
det både kunnskapsministeren og statsminis-

teren har definert som et satsingsområde den 
siste tiden. I siste nummer av Samtiden skriver 
endog kunnskapsministeren rett ut at vi har be-
hov for et lærerløft i Norge. Hvorfor i all verden 
vil ikke regjeringspartiene støtte vårt forslag 
da, spør Dørum.

– Dette bekrefter nok en gang at den rød-
grønne regjeringen ikke er villig til å handle, 
men bare kommer med tomme ord. Det holder 
rett og slett ikke, understreker Dørum.

– Jeg er også overrasket over at Høyre ikke 
ville støtte vårt forslag om et lærerløft, men 
tar til etterretning av resten av opposisjonen vil 
gå lengre enn regjeringspartiene og Høyre for å 
sikre et systematisk kompetanseløft for lærerne, 
sier Dørum.

skJerPeDe kOMPetansekrav
En samlet opposisjon tok også til orde for at 
kompetansekrav skal knyttes til undervisning, 
ikke bare til ansettelse. Et slikt grep innebærer 
å gå betydelig lengre enn kunnskapsministe-
rens forslag om at lærere som tilsettes i fagene 
norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrin-
net må ha minst ett års fordypning i tilsettings-
faget.

– Vårt forslag vil sette en langsiktig ambisjon 
for norsk skole, og sikre at alle lærere har en 
faglig bakgrunn i fagene de reelt sett underviser 
i. Forslaget må også sees i sammenheng med at 
vi foreslår lærerløftet og en ny femårig lærerut-
danning med mer faglig fordypning, avslutter 
Dørum, som ser frem til å debattere innstillin-
gen i Stortinget torsdag 3. april.

venstre vil ha en 
fleksibel foreldre-
permisjon
Venstre foreslår en tidskon-

toordning som foreldrene 

disponerer fritt fram til bar-

net er 16 år gammelt. – Vi 

har forskjellige behov, og det 

må politikken ta høyde for, 

sier Trine Skei Grande.

Venstres sentralstyre vedtok i 7. mars Venstres 
modell for foreldrepermisjon. Partiet mener det 
er viktig å føre en familiepolitikk som tar ut-
gangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor 
frihet til å finne de løsninger som passer dem 
best.

Denne friheten må balanseres mot arbeid for 
likestilling og barnets beste.

tiDskOntO
– Venstre mener disse målene oppnås best ved å 
erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i 
barnets første leveår med en tidskonto-ordning 
på 15 måneder pr barn som foreldrene selv dis-
ponerer fram til barnet er 16 år, sier nestleder 
Trine Skei Grande.

Venstre ønsker å legge til rette for at forel-
drene selv skal kunne velge når og hvordan de 
vil ta ut sin foreldrepermisjon. Ingen foreldre er 

like og det kan være mange ulike grunner til at 
foreldre ønsker å ta ut permisjonen over flere 
år, sier Grande.

ekstra Ferieuke
– For de fleste vil det være naturlig å ta hele 
permisjonen i barnets første leveår. Men for an-
dre passer det bedre å gå tilbake i jobb med 
en ekstra ferieuke i flere år framover. Andre 
foretrekker en fridag i uken mens barna er små, 
mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par 
ganger i uka, sier Grande.

– Og noen ganger er foreldrene på ulike stadi-
er i karrieren når de får barn slik at den ene for 
eksempel ønsker å utsette permisjonen i noen 
år. Vi har med andre ord forskjellige behov og 
det mener Venstre at politikken må ta høyde for, 
sier Trine Skei Grande.

venstres løsning er FølgenDe:
• Innføre en foreldrepermisjonsordning som 

gjelder fram til barnet fyller 16 år.
• Foreldrene bestemmer selv når de vil ta ut 

permisjonen.
• For å sikre forutsigbarhet for arbeidsgiver må 

uttak av permisjonstid som hovedregel avta-
les mellom arbeidstager og arbeidsgiver tre 
måneder før uttak.

• Kvoten som er forbeholdt mor skal være like 
stor for far. Derfor ønsker vi at hver av forel-
drene må ta minimum 3 av disse 15 måne-
dene.



12 13

GENERALSEKRETÆREN:

sentrum avgje-
rande i 2009
eitt og eit halvt år før stortings-
valet 2009 er regjeringsspørsmå-
let alt ei hovudsak i media.

Når strategane i Ap tenkjer valkamp for 
2009, er draumescenariet ein valkamp med 
to tydelege blokkar: Raud-grønt mot mørke-
blått. Dei gløymer sentrum og Venstre. Det 
er ikkje mogeleg å koma utanom at tyng-
depunktet i norsk politikk ligg her, og at 
eit reelt borgarleg alternativ må utgå frå 
Venstre og sentrum. 

Det raud–grøne fleirtalsprosjektet er 
ingen stor suksess. Stor politisk avstand 
partia i mellom, og eit parti som i tillegg 
er i opposisjon til seg sjølv, gjer regjeringa 
handlingslamma. Slik meiningsmålingane 
har vore siste tida, er det lite som tilseier 
at dei får halde fram.

Det mest sannsynlege etter valet på so-
sialistisk side er ei AP-mindretalsregjering. 
Føresett at dei raud–grøne ikkje får fleirtal, 
vil SV og Sp gå tilbake i opposisjon. 

H og Frp har som uttalt mål å verkeleg-
gjera ei borgarleg fleirtalsregjering. Eit 
urealistisk alternativ som truleg ingen av 
dei innerst inne trur på. Baktanken til Frp 
er å hausta sympati og fleire veljarar ved å 
framstå som den «storsinna brubyggjaren»; 
partiet som hevar seg over snevre eigen-
interesser for å sikra landet eit borgarleg 
fleirtalsalternativ. H sitt motiv er like klart: 
Dei har tapt hopetal av veljarar til Frp dei 
siste åra, og må nødvendigvis legga seg tett 
inntil Frp for å lokka desse tilbake. 

Det einaste, og beste, alternativet på 
borgarleg side, er ei ny sentrum-Høgre-
regjering. Bondevik II viste til fulle at ei 
slik regjering har langt meir handlekraft 
og gjennomføringsevne enn eit raud–grønt 
fleirtalsalternativ. Di sterkare Venstre og 
sentrum er, di større er sjansane for at ei 

slik regjering vert etablert. 
Bodskapen vår er difor 

logisk og enkel: Det 
sikraste du kan gjera 
for å sikra landet ei 
handlekraftig bor-
garleg regjering, er 

å bidra til at Venstre 
vert så stort som mo-

geleg. 

terje breivik
generalsekretær

Bildetekst: Snittet av målinger i januar og februar for Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio Research 
Norge (2 stk.), Norstat, Norsk Respons og Infact. Mandatberegning er for februar. Kilde: Bernt Aardal 
(www.aardal.info). 

meningsmålinger

kalender
aPril
10.  Sentralstyremøte (Sundvolden)
10.  Landsstyremøte (Sundvolden)
11.-13.  Landsmøte på Sundvolden
25.  Liberal nr. 3 sendes i posten
26.  Lørdagsseminar: Slik kommer du i media (Venstres hus)

Mai
11.-12.  Pinse
17.  Grunnlovsdag / Kr.himmelf.
19.  Sentralstyremøte
31.  Lørdagsseminar: Kampanjer og aksjoner fra A-Å (Venstres Hus)

Parti Januar Februar Mandater februar
Ap 29,4 28,8 53
Frp 24,1 25,1 45
Høyre 17,2 18 29
SV 7,3 6,8 11
V 6,5 6,6 11
Krf 6,4 6,3 10
Sp 6 6 10
Rødt 1,8 1,5 0

Landsmøtet 2008:

Det sosialliberale kunn-
skapssamfunnet i 2020
Landsmøtet i Venstre skal i år vere på Sundvolden hotell i Hole kommune 
i Buskerud, helga 11.-13. april. Hovudtema er «Det sosialliberale kunn-
skapssamfunnet i 2020», og skal vere ein tenkjetank for korleis Venstre 
ser føre seg samfunnsutviklinga fram mot 2020.
I tillegg til kjende Venstrefolk vil leiar av Folk-
partiet i Sverige, Jan Björklund halde ei innlei-
ing om hovudtema for landsmøtet. Han sit òg 
som utbildningsminister i regjeringa Reinfeldt. 
Per Espen Stoknes, org. psykolog og førstelektor 
II ved BI, skal fortelle oss kva som gjer oss luk-
kelege i 2020, og medlem av lågutsleppsutva-
let, Alvhild Hedstein spør seg om Lågutslepps-
samfunnet er verdt å leva i. 

Ein annan person, som har vakt stor åtgaum, 
er Charles Kennedy, den tidlegare leiaren av Li-
beral Democrats i Storbritannia. Laurdag held 
han innleiinga ”Not right, not left, but liberal”. 

Landsmøtet skal òg velje nytt sentral- og 
landsstyre, og handsamme politiske fråsegner. 

Hald deg oppdatert om landsmøtet 
på www.venstre.no/lm2008 

FreDag 11. aPril

12:30 Lunsj
12:30 ny på landsmøtet
Venstrekvinnelaget inviterer kvinner og menn 
til samling for dei som er nye og ønskjer å få 
kunnskap om kva som skjer på eit landsmøte, 
korleis ein tek ordet osv.

13:30 Opning og konstituering
 godkjenning av innkalling og sakliste 
 godkjenning av dagsorden/program
 velkomsttalar og kulturelle innslag

14:00 Pause

14:30 leiar sin tale
Tale av Venstreleiar Lars Sponheim

15:30 Kaffipause

16:00 generell politisk debatt
Debatten blir innleia av Unge Venstre sin leiar, 
Anne Solsvik, og Venstrekvinnelaget sin leiar, 
Torild Skogsholm.

19:00 Politiske fråsegner
Prioriteringsdebatt og eventuelt vedtak av frå-
segner. 

19:30 Landsmøteforhandlingane blir avslutta. 

20:00 Middag 

laurDag 12. aPril

09:00 Politiske fråsegner

10:00 not right, not left, but liberal  
Gjestetale ved Charles Kennedy, leiar av Liberal 
Democrats 1999-2006.

10:30 val

11:15 vedtektsendringar

12:00 Lunsj

13:15 Det sosiale og liberale 
 kunnskapssamfunnet 2020
Innleiing v/Jan Björklund, leiar av Folkpartiet 
Liberalerna og utbildningsminister.
Innleiing v/Vigdis Ystad, professor ved Senter 
for Ibsenstudiar
Innleiing v/Odd Einar Dørum, stortingsrepresen-
tant for Venstre
 
Sofadebatt.
Plenumsdebatt.

15:30 Kaffipause

15:45 Politiske fråsegner

16:30 Landsmøteforhandlingane blir avslutta. 

17:00 Organisert utflukt.

20:00 Festmiddag 

sunDag 13. aPril

09:00 Årsmelding 2007
 rekneskap 2007
 kontingent 2009

09:30 Det sosiale og liberale 
 kunnskapssamfunnet 2020
«Lågutsleppssamfunnet – er det verdt å leva i?» 
Innleiing v/Alvhild Hedstein, direktør og med-
lem av Lågutsleppsutvalet

«Kva vil gjere oss lukkelege i 2020?»
Innleiing v/Per Espen Stoknes, org. psykolog og 
førstelektor II, BI
 
«Fire konkrete tiltak for betre miljø og person-
leg lukke»
Innleiing v/Gunnar Kvassheim, leiar av energi- 
og miljøkomiteen på stortinget

Plenumsdebatt

12:15 Politiske fråsegner

13:15 Avslutning

13:30 Utsjekking og lunsj.
 Heimreise.

feil i medlemsutsendingen
Medlemskontingenten for 2008 ble sendt 
ut tidlig i mars, men det inneholdt feil 
forfallsdato, 24.8.2007. Det riktige skulle 
være 10.3.2008. 

Kid-nummeret og beløp var imidlertid riktig, 
så du gjør ingenting galt i å betale den ut-
sendte giroen. Kontingenten vil bli registrert 
for 2008. 

Den sentrale kontingenten for 2008 er satt 
opp fra kr. 125,- til kr. 150,-. For studenter er 
imidlertid den sentrale kontingenten satt ned 
til kr. 50,-. Dersom du mener at beløpet som 
står på denne giroen er uriktig, fordi lokal- el-
ler fylkeslaget har reduserte satser for f.eks. 
studenter, pensjonister, ikke yrkesaktive e.l., 
så ber vi deg om å kontakte sekretariatet på 
tlf 22 40 43 50 eller e-post venstre@venstre.
no slik at vi kan sende nytt krav med riktig 
beløp til deg.

Det vil komme en ny utsending av kontin-
gentkrav etter påske for de som ikke har betalt 
for 2008. Venstres Hovedorganisasjon bekla-
ger det inntrufne. 

nå kan du betale kontingenten til venstre 
på eFaktura
Med eFaktura får du regninger ferdig utfylt 
rett i nettbanken. Det betyr at du slipper å 
taste lange KID- og kontonumre. For å kunne 
benytte eFaktura må du ha nettbank. I de fles-

te nettbanker vil du få en forespørsel om du 
ønsker eFaktura neste gang du betaler en reg-
ning fra oss. Bekreft forespørselen, og du får 
tilsendt eFaktura ved neste fakturering. Ved å 
benytte eFaktura får du bedre oversikt, og du 
får bedre kontroll. Ditt medlemsnummer er din 
eFaktura-referanse (seks siffer).

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.
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Den dominerende eieren av lokalaviser i Norge 
er A-Pressen. A-Pressen kontrollerer lokalaviser, 
lokal-tv og lokalradioer over nesten hele landet, 
og er kanskje den viktigste enkeltstående ak-
tøren innenfor lokalmedia. A-Pressen har som 
mål å styrke sin posisjon i lokalavismarkedet yt-
terligere. Argumentene for at A-Pressen og de 
to andre store aktørene i mediemarkedet Orkla 
og Schibsted skal kunne besitte en så stor eier-
andel av mediene i Norge er at de opptrer som 
profesjonelle aktører, og gir redaksjonene stor 
grad av frihet. Men eierskap i mediene kan være 
en politisk ressurs. Det finnes mange eksempler 
i andre land på at pressen har blitt brukt kynisk 
til å fremme private, økonomiske, eller politiske 
interesser. Selv om de norske medieeierne i stor 
grad tar hensyn til ytringsmulighetene betyr 
ikke det at fremtidens eiere kommer til å gjøre 
det samme. Det i seg selv kan synes å være et 
viktig argument mot for høy eierkonsentrasjon.

DOMinerenDe
I enkelte områder har A-Pressen en svært domi-
nerende posisjon. Et omdebattert eksempel på 
dette er oppkjøpet av lokalavisa Hadeland som 
skjedde rett før den nye medieeierskapsloven 
trådde i kraft i 1999. Før avisa Hadeland ble tatt 
over av A-Pressen gjennom Media Øst AS ble 
den eid av mange lokale aksjonærer med mål om 
«å utgi en uavhengig og politisk nøytral avis 
for hadelandsregionene». Dette ble ikke endret 
etter oppkjøpet av A-Pressen, som ga utrykk for 
at den lokale forankringen skulle vedvare, og at 
avisa fortsatt skulle være uavhengig. Eierskaps-
tilsynet grep derfor ikke inn i oppkjøpet. 

I følge loven om eierskap i media kan «Me-
dietilsynet gripe inn mot erverv av eierandel 
i foretak som driver dagspresse, fjernsyn eller 
radio dersom erververen alene eller i samarbeid 
med andre har eller får en betydelig eierstilling 

i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt» der-
som dette er i strid med de reelle ytringsmu-
ligheter og svekker medietilbudet. Norsk Jour-
nalistlag argumenterte mot oppkjøpet av avisa 
fordi det ville gi A-Pressen stor kontroll over 
området både redaksjonelt og markedsmessig. 
A-Pressen kontrollerer samtlige dagspresseavi-
ser som dekker lokalnyheter i Hadelandsregio-
nen. Oppland Arbeiderblad, og Ringerikets Blad 
som også har en viss husstandsdekning er også 
eid av A-Pressen. A-Pressen har en betydelig 
eierstilling i regionen, men hvordan skal man 
kontrollere at denne eierstillingen ikke går på 
bekostning av de reelle ytringsmuligheter? Det 
er vanskelig å si noe om hvor graden av påvirk-
ning som ligger i denne korporative kanalen. 
Eiernes makt er fortsatt som et ris bak speilet. 

PartiPOlitisk
A-Pressen sitt historiske utgangspunkt er knyt-
tet til arbeiderbevegelsens framvekst, og var 
tilknyttet partiavisene med sympati for Ar-
beiderpartiet. Den dominerende eieren er nå 
Landsorganisasjonen LO med 45,2%. LO er en 
interesseorganisasjon med klare partipolitiske 
forbindelser. Mediene som blir eid av A-Pressen 
skal være partipolitisk nøytrale, men hvilken 
garanti har man for dette når eieren har interes-
ser i å prege mediebildet? Kan det innebære at 
presseapparatet vil bli brukt? Hvorfor skal eiere 
investere i aviser dersom de ikke får bestemme 
hva som skal står der?

Det er særlig på lokalplan at mediemonopo-
lisering har forekommet, spesielt på steder med 
få lokale medier. De nye elektroniske mediene er 
heller ikke alltid et reelt alternativ når det gjel-
der lokalnyheter. En måte å måle medienes makt 
på i forhold til det offentlige rom er å se på 
antallet eksponeringer et parti får, og hvorvidt 
vinklingen er positiv eller negativ. Det kunne 
vært interessant å se en studie som tar for seg 
dette kombinert med f. eks. oppslutningen ved 
lokalvalg for å redegjøre for om det er noen på-
viselig sammenheng mellom eiernes innflytelse 
og den lokale politiske utviklingen generelt. Det 
er ikke utenkelig at man over tid vil kunne se 

resultatene i form av lokalvalgsstemmegivning 
som er preget av måten mediene dekker lokal-
politikken på.

Føre var
Til tross for at eierforholdene i mediene i dag 
tilsier at det er ønske om å opprettholde redak-
sjonell frihet og mangfold, er det ikke dermed 
gitt at framtidige eiere kommer til å gjøre det 
samme. Det er ikke gitt at denne utviklingen er 
det eneste sannsynlige scenariet, men det kan 
være grunn til å være føre var i dette spørs-
målet. Dersom bunnlinjen er det viktigste, ikke 
innholdet, kan dette gi en konvergens mellom 
eiere og journalister som er interessert i frie 
journalistiske tøyler dersom det fører til størst 
mulig avkastning. Det er allikevel nødvendig 
med omfattende statlig kontroll for gjennom 
det nyopprettede Medietilsynet i tiden framover 
for å hindre flere monopolistiske ervervelser og 
sikre mangfold og ytringsfrihet.

helt liberalt
unge venstres side

KRONIKK
Christoffer biong
sentralstyremedlem
i Unge Venstre

eierkonsentrasjon 
i media 
– en fare for ytringsfriheten?
Det er særlig på lokalplan at mediemonopolisering har forekommet, spe-
sielt på steder med få lokale medier. 

Det er på tide å 
kaste kalkulatoren 
og lytte til hjertet
Når så du sist en norsk poli-

tiker i EU? Du tviler kanskje 

litt? Men svaret er ganske 

lett å finne ut, 5. mars var 

Åslaug Haga i Brussel for å 

overbevise EU-landene om at 

Norges prosjekt for fangst og 

lagring av CO2 er kjempebra.

Men poenget er at du må bruke søkemotorer på 
nettet for å finne det ut. Danmark, Sverige og 
de andre EU-landene har derimot sine valgte 
politikere representert daglig i Brussel. Og det 
med en innsikt og innflytelse vårt mylder av by-
råkrater og lobbyister ikke kan matche. 

Det er brei politisk enighet om at EØS-avtalen 
har vært nødvendig for Norge, ikke minst hva 
gjelder markedsadgang til det europeiske mar-
kedet. Men demokratisk sett er den en katas-
trofe for Norge. EU vedtar, Norge implementerer. 
Ok, vi får lov til å sende noen eksperter ned idet 
forberedende arbeidet. Men vi i Venstre har ikke 
muligheten til stå rygg i rygg med våre libe-
rale venner i Europa å kjempe for et mer åpent, 

gjennomsiktig og mindre detaljstyrende EU. Da-
talagringsdirektivet er det siste direktivet alle 
snakker om og som vil utgjøre en fundamental 
inngripen i nordmenns liv. Igjen har debatten 
rast i resten av Europa for noen år siden når 
ingen var interessert i å følge debatten her 
hjemme. Den gangen satt de norske politikerne 
på sidelinja. I dag er de igjen plassert på side-
linja uten handlingsrom i møte med direktivet. 
Vårt eneste håp er at Irland vinner en rettssak 
om direktivet i løpet av 2009 mot Europapar-
lamentet og Europarådet. Inntil da må vi sitte 
stille og vente. 

Spørsmålet er om vi fortsatt skal la byråkrater 
forvalte vårt forhold til EU, eller om det er påti-
de å overlate det på folkevalgtes hender. Dette, 
sammen med mange andre dilemmaer, skal den 
nylig nedsatte programkomiteen, ledet av Ola 
Elvestuen, i Venstre finne svar på. Unge Venstre 
vil gjøre sitt for å skape en aktiv EU – debatt 
året som kommer. Vi vil ha et åpent, gjennom-
siktig og mindre detaljstyrende EU hvor Norge 
deltar i de demokra-
tiske prosessene, og 
ikke sitter på sidelin-
ja og overlater arbei-
det til byråkrater!

anne solsvik
leder i Unge Venstre 

sommerleir 2008
Unn deg et skikkelig sommereventyr! Et overveldende flertall av Unge Venstres medlemmer har kåret sommerleiren til vår tids absolutt største 
og mest liberale festivalopplevelse. Finn like godt fram avtaleboka med en gang, og riv ut alle sidene fra 26. juli til 1. august. Den uka er det 

nemlig bare en avtale du trenger å huske. Da skal du på politisk sommerfestival!

Vi garanterer sol, sommer og vanvittig bra stemning. Sommerleiren er en genial kombinasjon av masse politikk med landets beste liberale hjer-
ner, og en uslåelig sosial happening med landets beste og mest liberale ungdom. Unge Venstre-folk  er hyggelige, usannsynlig sjarmerende og 

forbausende vakre. Mer info kommer.

For påmelding, mer informasjon eller kanskje du vil være med i frivillig-gruppa unde sommerleiren? 

ta kontakt med: 
jostein.pedersen@venstre.no.
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siden sist

sagt på landsstyremøtet i venstre:

OM FOrbuD MOt sexkJøP i utlanDet
– Du må gå på intellektuell tomgang for å 
finne på noe slikt.

Odd einar Dørum

snøHvit Og askePOtt
– Snøhvit kan man døpe om til Askepott

Per-tore bech nygård, 
fylkesleder i Finnmark venstre

HJeM FOr en 50-laPP
– Tenk deg at du er 16 år og er f…, (kremt) 
jeg mener beruset, og skal hjem fra fest.

kristine Hald, 
fylkesleder i vest-agder venstre

MilJøvennlig «energi»
– Vi er en egen kraft, som et sosialt og 
liberalt parti.

Ola elvestuen, nestlederkandidat

DatalagringsDirektivet
– Du skal overvåkes fullstending, men du 
skal betale for repet som holder deg oppe.

Helge solum larsen, 
sentralstyrekandidat

… og for øvrig kan det konstateres at det 
alltid er sol i Eigersund. I hvert fall om 
man skal tro den ferske turistbrosjyren, 
trykket i gilde farger på høyglanset papir, 
en viss stortingsrepresentant fra byen kom 
drassende med til tigerstaden…

b-blaD
Retur: 
Venstres Hovedorg.
Møllergt 16  0179 OSLO

partifolk

Aller først til avdelingen for demantier av 
gjentatte feil. Det er nok engang oppgitt for 
høy alder på Judith kapstad fra Jølster, og 
det er ALVOLIG for en dame i hennes alder. 
Hun er nemlig født 14.02.50, dvs. at hun 
nå var 58 år, ikke 61 som oppgitt. Vi gjorde 
samme feilen i fjor, vi vet. Men neste år blir 
det nok riktig, skal du se :)

Over i april begynner vi med May valle på 
Hamarøy, som fyller 57 år 1. april. anna 
buverud, tidligere organisasjonssekretær i 
Unge Venstre, fyller 38 år 2. april, og samme 
dag fyller Rana Venstres Mary ann Dahl 65 
år. Hans Carl tveit, abdisert byråd for kultur 
og oppvekst i Bergen, fyller 54 år, også det 
den 2. april. trine Hvoslef-eide, tidligere 
fylkesleder i Akershus Venstre, blir 7. april 
52 år. gaute Dahl i Nordland som fyller 36 
år den 11. april. trine radmann jubilerer og 
går over i de 40 år 15. april, og samme dag 
runder Nordland Venstres «Grand old man» 
Håkon M. Pettersen i Fauske 75 år. atle 
Hagtun, stortingssekretariatets «senior» 
nærmer seg 60, men blir bare 58 16. april. 
Tidligere generalsekretær i Naturvernforbun-
det, tore killingland, fyller 55 år 19. april. 
Den 23. april blir tidligere Unge Venstre-le-
der Monica tjelmeland endelig 31 år.  Per 
tore Woie, som har forlatt Venstres hus til 
fordel et Arendalshus, der han etter sigende 
kan fiske fra terrassen, fyller 39 år 26. april. 
Samme dag fyller eksstatssekretær og eks-
Venstreavisredaktør reinert leirvik 41 år, 
og Jørgen Wahlberg på Grünerløkka fyller 36 
år på en dag som også i år er akkurat samme 
dag som Reinert og Per Tore. eli M. lyngøy, 
fra Brønnøy, fyller på sin side 46 år den 29. 
april. 

Mangler noen du kjenner? Noen du ikke kjen-
ner? Noe som har bursdag som vi ikke har fått 
med oss? Send oss opplysninger på post@li-
beral.no, så ordner det seg nok. Husk, denne 
spalte er ikke fremmed for dementier!

To klipper takker av
Det er to fylkessekretærer som, etter lang og 
tro tjeneste, har takket av siden sist. Mor-
ten a. Hagen har vært fylkessekretær i Oslo 
siden 1997, og torhild Holgersen har vært 
fylkessekretær i Hordaland siden 1991. 

Morten har bare flyttet inn i et nytt kontor 
lengre ned i gangen, og er nå ansatt på full-
tid i Venstres hovedorg, der han allerede en 
stund har hatt ansvar for føringen av regn-
skapet. I tillegg er han nå med å utvikler 
Venstreskolen, som  Oslo Venstre har benyt-
tet seg av i noen år allerede.

Torhild har fått seg ny jobb som sekretær i 
et firma, men hun sa da hun ble takket av 
på årsmøtet i Hordaland at hun hadde fått 
vært med på mange flotte stunder. – Men det 
jeg husker aller best er nok da valgkampen i 
1993, som var min første som sekretær, og 
da Lars kom på Stortinget, og fikk Venstre 
med i igjen, sa hun.

Vi ønsker dem begge lykke til i nye jobber, 
og takker dem for den flotte innsatsen de har 
gjort, i en viktig periode, for partiet.
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