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Venstre vil verken ha dagens rødgrønne re-
gjering eller Frp i regjeringskontorene. Vi blir 
kanskje alene om å peke på den tredje vei.

Det sier sitt om dagens regjering når så mange 
av deres egne, både i partiene og i pressen, 
peker på manglende entusiasme. «Regjeringen 
mangler retning, evne til å ta grep og til å ten-
ke framover. Den lider av beslutningsvegring,» 
sa tidligere Ap-statsråd og nestleder i LO, Jan 
Balstad, til VG nylig. Avisens kommentator Eli-
sabeth Skarsbø Moen (tidligere AUF-er) skrev 
at «Jens Stoltenberg fremstår mer som en kon-
sernsjef enn som statsminister.»

Det rødgrønne prosjektet har mislyktes på 
mange måter. Flertallsregjering ga ikke stabili-
tet og handlekraft. Den har strøket på sentrale 
løfter som fattigdomsbekjempelse, makspris i 
barnehagene, nytt industrikraftregime. Må-
nelandingen på Mongstad er i det blå, kunn-
skapssamfunnet står på stedet hvil. Regjerin-
gen administrerer landet med tidenes beste 
økonomiske forutsetninger, men nødvendig 
fornyelse har uteblitt, fordi regjeringen sli-
tes ned av strukturkonservatisme og indre 
sprik. Reformbehovet hoper seg opp mens 
landet blir stadig dyrere å drive. 

Ingen må tro at en fisketur med Jens 
er et signal om at jeg vil at han skal 
fortsette som statsminister. Venstre 
kan ha felles syn på en del ting 
med sosialdemokratenes moderne 
fløy, men vi har lite til overs for Aps 
partikultur, samrøret med LO, mot-
standen mot offentlighet, åpenhet og 
personvern. Vi har lite felles med deres 
vegring mot en moderne miljøpolitikk 
og manglende interesse for å stimulere 
nyskaping og privat norsk eierskap i næ-
ringslivet. Vi vil ha en ny politikk, med 
tyngde i det sosialliberale og grønne 
sentrum. 

Da er det selvsagt ikke noe bedre om 
Siv Jensen skulle overta som statsmi-

nister, snarere tvert imot. Frp er ikke noe bor-
gerlig parti, men et høyreradikalt, populistisk 
parti med en ideologisk avgrunn til både libe-
rale og verdikonservative ideer. Derfor er det 
bekymringsfullt at Høyre er så mye på verdi-
messig glid, og av taktiske grunner ikke lenger 
vil tegne skillelinjene til Frp. 

Dersom Siv Jensen skulle få i oppdrag å danne 
regjering, alene eller med Høyre på slep, vil 
Venstre møte den i Stortinget med krav om 
at handlingsregelen, klimaforliket, pensjons-
forliket, skattereformen, innvandringspolitik-
ken og andre sentrale stortingsvedtak ligger 
til grunn. Da får Frp eventuelt vise om det er 
politikk eller limousiner som er viktigst. 

Venstre ønsker et borgerlig alternativ, ikke et 
mørkeblått eksperiment. Det forutsetter at H, 
V og Kr. F til sammen blir større enn Arbeider-
partiet. Det er Stoltenbergs største frykt. 

Lars Sponheim

Venstre vil ha et 
borgerlig alternativ
Venstre har et bedre utgangspunkt enn på mange år før val-

get neste år, men valgkampen blir samtidig mer krevende, 

fordi vi må føre tofrontskrig.
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Den borgerlige 
irrelevans
Idéhistorisk og ideologisk skiller Venstre seg fra  samtlige 

partier inkludert våre ofte foretrukne samarbeidspartnere 

Høyre og KrF.

Å skille mellom borgerlig eller ikke-borgerlige 
partier er å fordekke realpolitiske skillelinjer. Li-
keså er det å tegne det politiske landsskapet på 
en høyre-venstre-akse vært ubrukelig de siste 
tiårene. Allikevel er dette fortsatt hva skolebø-
kene formidler og bidrar til en misvisende og 
innsnevret beskrivelse av politikkens frontlinjer. 
Høyre prøver å skape et fiktivt politisk samkvem 
mellom Venstre og FrP basert på nettopp denne 
innsnevringen. Den økonomiske, konservative 
tenketanken Civita gjør sitt beste for i bistå i 
dette arbeidet. Senest ved et større seminar i 
Bergen i april gjorde man forsøk på å forene 
unge samfunsengasjerte mennesker i et «bor-
gerlig samkvem» hvor det langsiktige målet er 
skape grunnlag for en bredt sammensatt borger-
lig regjering. I dette må Venstres ideologiske 
ryggrad også inneholde en del reflekser.

IDEOLOGISKE SKILLELINjER
Ideolgiske skillelinjer er det mange av, og de 
skal man med rette holde fokus på. Idéhistorisk 
og ideologisk skiller Venstre seg fra  samtlige 
partier inkludert våre ofte foretrukne samar-
beidspartnere Høyre og KrF. For de som måtte 
tvile på det er bare å ta fram Norgeshistoriebo-
ken og lese kapitlene som tar for seg partidan-
nelsene og det politiske grunnlaget disse ble og 
blir tuftet på.

REALPOLITISK SKILLE
For en sentrumsorientert politiker blir derfor det 

realpolitiske skillet viktigere å ta utgangspunkt 
i ved sonderinger om makt, enten det er på re-
gjerings- eller formannskapsnivå.  Å samarbeide 
med et parti (les: FrP) som ikke tar innover seg 
miljøutfordringene verden står overfor, åpner 
for dødsstraff, baserer samferdselspolitikken 
på å gjøre privatbilen til det foretrukne trans-
portmiddel og har diametralt motsatt syn på 
global migrasjon og handel, er grunnleggende 
realpolitiske saker som støter fra seg et liberalt 
sentrumsparti og dets velgere. Man må gjerne 
kalle seg så borgerlig man bare vil; grunnlag for 
samarbeid er det ikke. Om man er borgerlig eller 
ikke blir på bakgrunn av dette irrelevant.

BORTEN-LØSNING
Det ideologiske fokus man bør løfte fram er at 
Venstre er det  eneste gjenværende alternativet 
for de som ønsker en ikke-sosilistisk regjering 
uten FrP. En Borten-løsning med et omskolert 
Senterparti i det gode selskap må man gjerne 
søke. De realpolitiske skillelinjene mellom Ven-
stre og Sp er ikke større enn de som må over-
kommes mellom Høyre og Venstre. 

GRØNN VESTLANDSGREN
Bergen Venstre sitt bidrag til den ideologiske 
ryggradsstyrking er i denne perioden å dyrke 
fram en grønn vestlandsgren av et sosialliberalt 
forum. Med tidenes mest konservative by noen-
sinne (Frp-Høyre-Krf) setter dette oss i en god 
dyrkingsfase. Den ideologiske debatten må taes 
ned fra prinsipprogramnivå og ned til praktisk 
politisk arbeid internt i komiteer, styre og andre 
utvalg samt eksternt i media. Med politisk lok-
king fra politiske motstandere er behovet for å 
framstå  som genuint sentrumsparti større enn 
noensinne.

GJESTESKRIBENTEN
Alf Helge Greaker
leder, Bergen Venstre

LEDER:

Ut i Europa
Etter å ha fungert som re-

daktør for denne publika-

sjon i snart 3 år, har jeg 

tenkt å ta en liten pause.

Det femte nummeret av Liberal blir dermed 
det siste med undertegnede som redaktør i 
denne omgang. I tre måneder skal jeg være 
praktikant i Europaparlamentet (EP) for den 
liberale gruppen (ALDE).

Venstre har signert en avtale med ALDE, der 
ansatte og medlemmer i Venstre har mulig-
het til å være i Brussel i inntil tre måneder. 
ALDE er den tredje største gruppen i EP med 
108 mandater, og er en allianse av libera-
lere og sentrumsdemokrater. Drøyt to tred-
jedeler av dem kommer fra ELDR, der Ven-
stre har hatt fullt medlemskap siden 2006. 
Gruppeleder er Graham Watson fra Liberal 
Democrats i Storbritannia. 

Unge Venstres sentralstyremedlem, og kom-
munestyrerepresentant i Skedsmo, Boye 
Bjerkholt, var den første fra Venstre som 
deltok i ordningen tidligere i år. Han hadde 
et veldig positivt opphold, og mente det 
var viktig at Venstre var tilstede i Brussel. 
– Forhåpentligvis er dette bare begynnel-
sen, for vi som liberalere kan bare tjene på 
et bedre samarbeid med våre liberale venner 
i resten av Europa, sa han da.

Som praktikant vil jeg få oppgaver i sekre-
tariatet til ALDE. Det blir en veldig spen-
nende utfordring, og jeg håper det inspi-
rerer andre medlemmer til å søke ved en 
senere anledning. Ordningen gir Venstre 
god innsikt i de prosesser vi ellers høre lite 
om her hjemme.

Frode Fjeldstad
Redaktør



4 5

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Hun får støtte av Unge Venstres leder, Anne 
Solsvik. – Regjeringen har lagt seg på linje med 
Frp i utlendingspolitikk i større og større grad. 
Det toppet seg for meg når Hanssen begynte 
med skremselspropaganda som til og med skulle 
gå ut over mindreårige asylsøkere, og dette har 
kun ført til et større spillerom for Frps retorikk. 
SV kan man helt klart si har abdisert og ikke 
klarer å utgjøre en forskjell i regjeringen over 
hode, sier hun. 

STOR DELTAGELSE
Det var samlet seg nærmere 150 deltagere til en 

liberal sommerleir, preget av et tettpakket pro-
gram av både politikk og moro, slik det alltid er 
på Unge Venstres sommerleir. Liberals utsendte 
har selv 7 sommerleire bak seg, men denne må 
være av de bedre sett vær og program under ett. 
Selv om noen kanskje savnet Lars Sponheims til-
stedeværelse, var begge partiets nestledere inn-
ledere, samt Alvhild Hedstein, Borghild Tenden, 
Terje Breivik, Abid Q. Raja, Torild Skogsholm, 
Hans Antonsen, ZERO, for å nevne noen.

– INGEN BØLGE OVER LANDET
Utlendingspolitikken var også tema for en av 
hovedinnledningene ved Trine Skei Grande. Hun 

gikk hardt ut mot noen av mytene som har blitt 
skapt i debatten. – Vi tar ikke imot mange asyl-
søkere i Norge nå, det blir ca. 12-14 tusen, sa 
hun. - Når Venstre satt i Bondevik II-regjeringen 
tok vi imot 17.000. Og det var ingen som snak-
ket om at det kom en bølge da, bemerket Skei 
Grande. Hun finner ingen grunn til å stramme 
ytterligere inn på innvandringspolitikken. 

OPPGjØR MOT FRPS DOBBELTMORAL
Skei Grande var rimelig oppgitt over Frps totalt 
manglende ansvar i innvandrings- og asylpoli-
tikken. – Frp er på den ene siden for krigen i 
Irak, men nekter på den andre siden å forholde 

seg til at det har ført til flere flyktninger til 
Norge. Det blir dobbelt galt, sa Skei Grande.

– SV SVIKTER
Når det gjelder enslige mindreårige mener Skei 
Grande at SV svikter i regjering. – Venstre frem-
met forslag om at et avslag på bagrunn av inn-
vandringsregulerende hensyn må være forsvar-
lig i et barnerettslig perspektiv, sa hun. Altså 
at barnets beste også skulle gjelde for enslige 
mindreårige asylssøkere. Det fikk også bare Krf 
og Venstres stemmer, sa Skei Grande. Hun un-
derstreket at barn ikke måtte bli brukt som ”an-
kerbarn”, dvs sendt i forvegen for å få opphold, 

slik at de kan sørge for familiegjenforening med 
resten av familien. 

Skei Grande pekte på at Norge har ved flere 
anledninger fått kritikk av FNs høgkommisær 
for flyktninger. Både SV og Venstre mener det 
bør føre til at søknader om asyl fra slike om-
råder bør få en ny behandling. – Men også 
her svikter SV i regjering, sier Skei Grande.

KVINNEPERSPEKTIV
Hun var også skuffet over at SV som ellers er 
veldig opptatt av likestilling ikke har gjort noe 
for å forbedre asylinstituttet, som Skei Grande 
mener mangler et kvinneperspektiv. – Venstre 

har fremmet forslag om at man kan få opphold 
på bakgrunn av forfølgelse basert på kjønn, 
men her ble vi nedstemt av alle andre partier på 
Stortinget unntatt Krf. 

Anne Solsvik mener det bare er Venstre 
som står for en liberal linje, og forholder seg 
til både de utfordringer og muligheter migra-
sjon gir. – Det er mange av tiltakene man kan 
være skuffet over fra regjeringen, men det 
som er mest provoserende er hvordan man 
hele tiden lar Frps retorikk og politikk være 
det styrende i debatten, sier hun.

– SV har abdisert i utlendingepolitikken
– Innvandrings- og integreringspolitikken er blitt 
svært viktig for Venstre, særlig fordi SV har abdi-
sert på disse spørsmålene i regjering. Det sa Ven-
stres 1. nestleder, Trine Skei Grande, som holdt 
innledning på Unge Venstres sommerleir.

Rick Falkvinge, sjefen for det svenske Pirat-
partiet dro på raid på Sørlandet for å besøke 
Unge Venstres sommerleir på Hove leir. – Po-
litikere forstår ikke hvilken skade de gjør på 
demokratiet og rettsstaten gjennom å prøve 
å stoppe fildeling, sier Falkvinge.

jonas Eilertsen
Piratlederen fikk god respons fra de nærmere 

150 deltakerne på sommerleiren.
– Fildeling er en større kulturrevolusjon enn 

det bibliotekene var da de kom for 150 år siden. 
Nå kan hele klodens innbyggere ha tilgang 24/7 
til hele menneskehetens kultur og selv kunne 
bidra til den. Fildeling er også et teknikkhisto-
risk faktum som man uansett ikke kan stoppe, 
sier Falkvinge.

Venstre er det eneste norske partiet som har 

gått inn for fri fildeling. Det skjedde på lands-
møtet i 2007 etter et forslag fra Unge Venstre.

 – Piratpartiet kjemper en viktig kamp for å 
vise at fri fildeling er til gode for forbrukere, 
artister og samfunnet. Unge Venstre er også 
meget bekymret for hvilken skade politikere kan 
påføre grunnleggende borgerrettigheter i sin 
iver for å stoppe fildeling. En strengere hånd-
heving av forbudet mot fri fildeling krever en 

massiv overvåkning av privat kommunikasjon. 
Dette er en stor trussel både mot personvernet 
og den demokratiske friheten til å fritt kunne 
kommunisere med sine medborgere, sier Anne 
Solsvik, leder i Unge Venstre.

Piratpartiet har i det siste fått mye oppmerk-
somhet i kampen mot den nye svenske FRA-
loven. Unge Venstre har også advart mot denne 
«trusselen fra Sverige». – FRA-loven innfører en 

allmenn statlig overvåkning av innholdet i alle 
e-poster, chatkanaler, SMS og telefonsamtaler. 
Det vil også skje med all norsk internettrafikk 
som stort sett går gjennom Sverige. Denne lo-
ven er en trussel mot demokratiet og grunnleg-
gende borgerrettigheter, sier Falkvinge.

– Unge Venstre krever at den norsk regjerin-
gen straks kommer på banen for å sikre person-
vernet til norske internettbrukere. Overvåkning 

av vanlige 
borgere har 
ingenting 
å gjøre i 
et liberalt 
demokrati, 
avs lutte r 
Solsvik.

Piratleder på Sørlandsraid

foto: Christoffer T. Olsen
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småbedrifter

– REGjERINGEN Må 
AVVIKLE EKSPORTSUBSIDIENE!
– Det er et godt signal som nå sendes fra 
Senterpartiet og Liv Signe Navarsete om av-
vikling av eksportsubsidier, mener Venstres 
nestleder og leder av programkomiteen, Ola 
Elvestuen. Men han er langt fra overbevist 
om at Regjeringen vil følge opp. – De nor-
ske eksportsubsidiene av ost er en feilslått 
politikk både i nasjonal og internasjonal 
sammenheng, mener Elvestuen.

– VIS HANDLEKRAFT I VARDØ!
Lysan har blitt slukket i alt for mange hus 
i Vardø, stikk i strid med regjeringas lov-
nader. - Nå må regjeringa vise handlekraft 
for å skape arbeidsplasser igjen innen 
fiskeindustrien i Vardø, sier Venstres Vera 
Lysklætt. – Jeg er ikke imponert over den 
jobben, eller mangel på sådanne, Kjell 
Inge Røkke og Aker Seafoods har lagt ned 
i Vardø. Og jeg støtter bystyret i Vardø 
fullt ut når de sier at de vil ha tilbake 
de 2,8 trålkvotene (Kerak-kvota) fra Aker 
Seafoods. Vardø har vært seigpint i altfor 
mange år, så jeg håper virkelig at regje-
ringa kan ha fullt fokus i tida framover for 
å finne konkrete og stabile løsninger for 
dette svært fiskeriavhengige samfunnet, 
avslutter Vera Lysklætt.

– SKUFFET OVER REVISjONSPLIKT-
UTVALGET, HåPER På REGjERINGEN
Venstres næringspolitiske talsmann Leif 
Helge Kongshaug er skuffet over at fler-
tallet i det regjeringsoppnevnte utvalget 
som skulle vurdere fritak for revisjonsplikt 
for små bedrifter har konklutdert med at 
revisjonsplikten bør bestå. – Dette er stikk 
i strid med utviklingen i de fleste EU-land 
som nå avvikler eller begrenser revisjons-
plikten. Resultatet blir fort at mange nor-
ske bedrifter flagger ut til for eksempel 

Sverige eller at nordmenn oppretter 
selskaper der i stedet for her hjem-
me, slik vi har sett en utvikling med 
såkalte NUF-selskap spesielt i Stor-
britannia, sier Kongshaug.

miljø

– EN BEREDSKAP SOM IKKE TåLER DAGSLyS!
Vera Lysklætt, Venstres stortingsrepresen-
tant fra Finnmark, er sjokkert over avslørin-
gene om mangler i norsk beredskap. – Rent 
tilfeldig dukker det daglig opp opplysnin-
ger som viser at grove feil er gjort, og at 
de enkleste forbehold ikke har vært tatt 
i saken omkring krigsskipet «Murmansk». 
Vi har tydeligvis en beredskap her i landet 
som ikke tåler dagslys, sier hun. Lysklætt 
har skrevet brev til Fiskeri- og kystminis-
ter, Helga Pedersen om saken.

SATS STORT INNENFOR SAMFERSDSEL
Venstres Borghild Tenden ønsker seg fær-
re og større prosjekter innenfor veg og 
jernbaneutbygging i Norge. - Det vil løse 
mange av de utfordringene vi står ovenfor 
fremover, og vil gi mer veg og jernbane 
igjen for pengene, uttaler hun. – Vi som 
samferdselspolitikere må ta selvkritikk på 
at samferdselsprosjekter har blitt for små 
og at utbygging har vært stykkevis og 
delt. Nå må vi bli flinkere til å prioritere. 
Jeg har derfor store forventninger til at re-
gjeringen tar dette på alvor i forbindelse 
med statsbudsjettet og NTP. Til høsten har 
regjeringen en unik mulighet til å ta vik-
tige skritt i riktig retning, sier hun.

OLjE-NEI BLIR KAMPSAK
Nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten og 
Vesterålen. Det blir blant Venstres fane-
saker foran neste års stortingsvalg. Roar 
Sollied, partileder i Troms Venstre og sen-
tralstyremedlem, gjør det klinkende klart 
at partiet ønsker å verne disse havområ-
dene mot oljeutvinning. I følge en under-
søkelse fra WWF Norge er 66,2 prosent av 
de spurte i Nord-Norge mot oljevirksomhet 
utenfor Lofoten og Vesterålen. Bare 19,6 
prosent er for. – Dette er gledelig og over-
rasker meg. Jeg hadde trodd at det skulle 
være motsatt, ut fra det man hører om 
forventningene til ringvirkninger fra olje-
virksomheten i Nord-Norge, sier Sollied til 
Nordlys.

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

Venstres 125-års jubi-
leum feires i Logen
Det er nedsatt en jubileumskomité, ledet av Odd Einar Dø-

rum, som skal forberede Venstres Hovedorganisasjons 125-

års jubileum den 28. januar 2009. Feiringen vil skje i Gamle 

Logen i Oslo.

Neste år er det flere jubilerer både Venstre og 
Unge Venstre. Som vi har skrevet om tidligere vil 
Unge Venstre gi ut en bok i forbindelse med sitt 
100-års jublieum dagen før Venstre fyller 125. 
– Det er viktig å stoppe opp for å markere parti-
ets nåværende politikk har en linje helt tilbake 
til 1884, sier Odd Einar Dørum og Rita Sletner, 
sekretær for komiteen. – F.eks. var bildet i 1884 
et Norge preget av utvandring av lykkejegere til 
Amerika, i 2009 har vi en innvandring til Norge. 
Hvordan forholder vi oss til det, blir et av tema-
ene den dagen, sier de to.

FEIRING I LOGEN
Dørum og Sletner ber folk sette av dagen 28. 
januar 2009 allerede nå. – Vi har booket Gamle 
Logen i Oslo, den tar 500 mennesker, og jeg 
håper å se så mange Venstrefolk som mulig den 
dagen, sier Dørum. Komiteen arbeider med pro-
gram for dagen, og mer informasjon om detal-
jene rundt feiringen vil bli behøring opplyst om 
både i Liberal og på Venstres nettsider.

FLERE LOKALLAG HAR FEIRET ALLEREDE
Noen Venstrelag, samt stortingsgruppa, har al-
lerede markert sine første 125 år. Stortingets 
Venstreforening ble stiftet 30. januar 1883, og 
både Nord-Trøndelag og Bergen Venstre har hatt 
markeringen i løpet av 2008. Den 25. august 
markerte Akershus Venstre at den 25. august 

1883 ble det avholdt et møte på Kløfta der man 
bestemte seg for å få dannet en «Liberal Fæl-
lesforening for det hele Land». Dette skulle bli 
til partiet Venstre. 

OPPFORDRER FLERE TIL å MARKERE
Dørum og Sletner oppfordrer flere Venstrelag til 
å samle inn historisk materiale. – Vi håper flere 
lokallag kan finne fram til sin stiftelsesdato, og 
markere dagen. Det gir en god anledning til å 
bruke dagen til å markere Venstres lange linjer i 
politikken, ser de to.

SKAL SAMLE HISTORIE
– Komiteen jobber med en del skriftlig material, 
sier Dørum til Liberal. – Det skal skaffes til veie 
harde fakta om Venstre, blant annet en biogra-
fioversikt over litteratur om Venstre, denne da-
tabasen skal være nettbasert, sier Dørum.  

Komiteens medlemmer
Odd Einar Dørum, leder
Audun Heskeland
Helge Veem
Helge Solum Larsen
Elbjørg Løwer
Rita Sletner, sekretær

Odd Einar Dørum er leder 
og Rita Sletner sekretær for 
jubileumskomiteen.Bli med på

Kommunal-
konferanse!

Venstres kommunalkonferanse går av 
stabelen 18.-19. oktober. Quality Hotel 
Gardermoen blir arena for konferansen. 

Blant temaene blir 

• kommunestruktur

• Danmarks erfaring med kommunereform 

• diverse verksteder for lokalpolitikere. 

Invitasjon og program sendes ut 

i begynnelsen av september. 
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Utkast til stortingsvalgsprogram klart

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Komiteen har hatt en intensiv prosess, der man 
har fått viktige innspill fra folk i partiet og or-
ganisasjoner. – Vi har arrangert høringer med 
en rekke organisasjoner for å skaffe oss det 
beste grunnlaget for et framtidsrettet liberalt 
program, sier Elvestuen. 

Elvestuen håper mange i Venstre vil enga-
sjere seg i arbeidet med nytt program. – Det 
er den viktigste muligheten vi har til å påvirke 
hva våre stortingsrepresentanter skal mene de 
neste fire årene. På Unge Venstres sommerleir, 
der Elvestuen holdt innledning om programpro-
sessen, roste han Unge Venstre. – Unge Venstre 
har alltid vært flinke til å påvirke, for eksempel 
på rus og fildeling, for å nevne noen få aktuelle 
saker, sier han.

Elvestuen mener Venstre må ha et langsiktig 
perspektiv nå man arbeider med politikken, og 
ikke bare gripe tak i det dagsaktuelle. - Venstre 
må tenke lengre enn 4 år når vi lager program 
og bygger organisasjonen, sier han. – Vi har en 
stolt historisk arv i Venstre. Helt fra 1884 og 
frem til i dag har vi kjempet for liberale verdier 
og rettigheter, sier han.

MILjØSAKEN Må BLI KONKRET
Miljø- og klimadebatten har plutselig blitt en 
stor debatt i Norge i løpet av det siste året. 
– Miljøsaken blir bare viktigere, men Venstre må 
være det partiet som gjør den konkret. Målene 
er satt i klimaforliket, nå starter den tunge pro-
sessen med å nå dem, der skal Venstre være det 
mest radikale og grønne alternativet, sier Elve-
stuen. I den daglige knivingen i Stortinget kan 
miljøspørsmål lett falle for andre hensyn, da er 
det viktig med et sterkt Venstre, mener han. 

– En bedre miljøpolitikk må også forenkle 
folks hverdag. Det må være et grunnleggende 
perspektiv for Venstre i vårt arbeid, sier han. 

NEI TIL OLjE I LOFOTEN OG VESTERåLEN
Elvestuen er meget tydelig om hva han mener 
om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vester-
ålen. – Det er ingen grunn til å skyte seismikk 
i Lofoten og Vesterålen, når det ikke skal ut-
vinnes noe der likevel, sier han. Elvestuen får 
støtte fra sin sentralstyremedlemskollega, Roar 

Sollied fra Troms. – Vi kan ikke slippe oljeselska-
pene løs på det som er selve indrefileten langs 
den nordnorske kysten, sier Sollied. De er enig 
om at dette blir en viktig valgkampsak i 2009. 

MER TIL DEM SOM TRENGER DET MEST
Elvestuen ønsker en velferdspolitikk der man 
virkelig tør å prioritere. – Venstre ønsker en 
politikk som gir mer til dem som trenger det 
mest, og ikke til dem som har mye fra før. En 
ting vi har sviktet totalt som samfunn er vår 
behandling av rusavhengige. Venstre må gå i 
bresjen for denne gruppen de neste fire årene, 
mener han.  

Oslo Venstre har vedtatt i sitt program for 
2007-11 at man også kan vurdere heroinassis-
tert som en del av en helhetlig behandlingsme-
tode. Elvestuen tror det også kan bli et vote-
ringstema på Venstres landsmøte. – Uansett hva 
man ender opp med er det viktig at alle som vil 
får et helheltlig behandlingsopplegg, og en god 
oppfølging, sier han.

Borgerlønnstankegangen er viktig å jobbe vi-
dere med, sier Elvestuen. Denne tanken sprer 
seg også til andre land i verden. Jeg var i Dublin 
på en konferanse om borgerlønn. I Brasil går 49 
mill. mennesker på en ordning kalt Bolsa Fami-
lia, der man mottar en støtte dersom barna er 
garantert skolegang, sier Elvestuen. Programko-
miteen har jobbet med å konkretisere Venstres 
borgerlønn.

SATSING På FORSKNING
– Denne regjeringens satsning på forskning står 
ikke i nærheten av behovet, hvis vi skal møte 
framtiden på en nyskapende og fremtidsrettet 
måte, sier Elvestuen. Han er spesielt skuffet 
over regjeringens berømte hvileskjær. – Odd Ei-
nar Dørum har gjort mye bra på utdanning og 
forskning. Programmet vil bygge videre på hans 
arbeid for en bedre etterutdanning av lærere, 
5-åring lærerutdanning, testing i skolen, og å 
få bukt med frafallet i den videregående skolen, 
sier Elvestuen.

KOMMUNESTRUKTUR
På Venstres pressekonferanse før sommerferien 
lanserte Elvestuen tre modeller for en reform 

av kommunestrukturen. Den ble sendt ut på 
en særskilt høring i organisasjonen. I korthet 
handler er det om tre mulige modeller:

1. Status quo, med flere incentiv-ordninger 
for å slå seg sammen

2. En form for frivillig tvang alá Danmark
3. En modell med regionkommuner, blant 

annet lansert av Eivind Brenn og Trine Skei 
Grande.

DISSENSER
Når man lager program dukker det alltid opp i 
dissenser, altså delt innstilling fra komiteen. 
Tradisjonelle Venstre-dissenser har vært: Ver-
neplikt, spørsmålet om norsk medlemskap i EU 
og statsstyreform, for å nevne noen. – Disse vil 
nok også dukke opp i denne innstillingen, og 
kanskje noen til, sier Elvestuen. Liberal gikk i 
trykken før programkomiteen hadde sitt siste 
møte. 

OSLOMODELLEN UAKTUELT NASjONALT
Elvestuen kom i riksmedienes fokus etter utta-
lelser til NRK etter en god meningsmåling for 
Venstre. Han sa da at han Venstre ville kjempe 
for gjennomslag for sine saker, slik man har 
gjort i Oslo. Akersgata tolket dette som om El-
vestuen ville ha en Oslomodell nasjonalt, der 
Venstre kunne støtte en mørkeblå H-Frp-regje-
ring. – Jeg har aldri ment at H og Frp bør danne 
regjering, sier Elvestuen. – Oslo kan ikke over-
føres til riksplan. Der har H valgt å gå til Frp, 
og Venstre har valgt å kjøre en ren Venstrelinje 
i bystyret. Byrådet har valgt å sitte på tross av 
det, men Oslo Venstre er veldig fornøyd med de 
vedtak som blir fattet i bystyret, sier han. 

– Venstre har en krevende posisjon mellom 
fløyene. Men vi sa på landsmøtet i 2005 at vårt 
alternativ er en H, Krf og V-regjering, sier Elve-
stuen. Det støtter også Lars Sponheim. Spon-
heim har gjort det klart at Venstre kan komme 
til å felle en H-Frp-regjering. – Jeg er glad i 
landet mitt, og jeg er stolt av å bo her. Det 
er grunnen til at jeg absolutt ikke vil ha Frp i 
regjering. På rett sak og på rett grunnlag kan 
jeg felle en mindretallsregjering av Frp og Høyre 
hvis vi havner på vippen, slår Sponheim fast 
overfor Dagbladet.

Fire år går fort, selv i opposisjon. 

Programkomiteen leverte sitt før-

steutkast 1. september.

– Nå venter en grundig behand-

ling i hele partiet, sier leder av 

komiteen, Ola Elvestuen.

Viktige datoer for
programprosessen:

1.9.08 1. utkast til høring
10.12.08   2. utkast klart
13.3.08  Frist for endringsforslag 
 til programutkastet
LM 2008 Stortingsvalgsprogrammet 2009
 vedtas  

Komiteens medlemmer

Ola Elvestuen, leder (Oslo)
Gro Skartveit, nestleder (Rogaland)
Ann Britt Skjetne (Nord-Trøndelag)
Helge Stiksrud (Buskerud)
Alvhild Hedstein (Oslo)
Alfred Bjørlo (Sogn og Fjordane)
Lars Sponheim (Hordland)

Guri Melby, 1. vara (Sør-Trøndelag)
Jonas S. Eilertsen, Unge Venstre
Torild Skogsholm, Norges Venstrekvinnelag
Trond Enger, observatør, NLSF

Ingvild Boe-Hornburg, sekretær
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skole

– FORTSATT SyNSING FRA HUITFELDT
– Anniken Huitfeldts bekymringer er ikke 
noe mindre synsende i dag enn tidligere, 
mener Venstres nestleder Trine Skei Grande. 
Skei Grande var saksordfører da Stortinget 
behandlet friskoleloven i forrige stortings-
periode. – At John Bauer-kjeden valgte å 
bryte norsk lov er kjedelig både for dem 
og for andre som mener friskoler er fornuf-
tig, men det endrer jo egentlig ingenting. 
Skurker finnes i alle leire, også blant of-
fentlige skoler som ikke følger regler og 
pålegg. Men det kan jo ikke være lovens 
feil at den brytes!

– FEIL SIGNALER OM SPRåK I SKOLEN
Venstres utdanningspolitiske talsperson 
Odd Einar Dørum mener at den rødgrønne 
regjeringen sender feil signaler dersom 
målet er å styrke språk i skolen. – Vi har 
en regjering som startet stortingsperioden 
med å senke de språklige ambisjonene 
idet de fjernet obligatorisk fremmedspråk 
på ungdomsskolen, sier Dørum til Dagens 
Næringsliv. – Språk og realfag er kjerne-
områder for enhver skole, og det går ikke 
an å sette de viktigste fagområdene opp 
mot hverandre.

FLERE STUDENTBOLIGER 
I DE STORE ByENE
I går presenterte SSB tall fra leiemarkeds-
undersøkelsen 2008 (LMU). Norsk student-
union har uttalt at regjeringen bør møte 
de høye leieprisene med å bygge flere stu-
dentboliger. – Men Regjeringen synes ikke 
å være opptatt av problematikken. Stats-
råd Magnhild Meltveit Kleppa har i et svar 
til Venstre sagt at hun ikke er bekymret 
for antallet boliger til ungdom og studen-
ter, men mer bekymret for boliger til eldre. 
Dette er for defensivt! Venstre har vedtatt 
et mål om at det skal bygges minst 1000 
studentboliger årlig for å sikre et godt vel-
ferdstilbud, sier Dørum. 

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

– TOMT PRAT OM LIKESTILLING
– Regjeringens likestillingspolitikk består 
for det meste av tomt prat, mener Venstres 
nestleder Trine Skei Grande. – Den man-
glende oppfølgingen av Soria Moria-erklæ-
ringen når det gjelder foreldrepermisjon 
er kun siste tilskuddet på en stamme der 
Mannspanelet kanskje var mest fremtre-
dende. - Jeg forventer at Regjeringen i det 
kommende statsbudsjettet tar sine egne 
ambisjoner på alvor og gjør pappapermi-
sjonen uavhengig av mors yrkesstatus og 
inntekt. Det har de hatt flere anledninger 
til uten å være villige, sier Skei Grande.

BEKjEMPELSE AV FATTIGDOM
Regjeringens store mål i denne regjerings-
perioden skulle være å avskaffe fattigdom. 
– Venstre deler regjeringens mål, men vi 
mener det nå er på tide å finne nye løs-
ninger, sier André N. Skjelstad (V). – Vi 
trenger målrettede tiltak, mener Skjelstad. 
Venstre har fremmet flere forslag som vil 
bidra til en effektiv fattigdomsbekjempelse. 
Skjelstad nevner i denne sammenheng bl.a. 
forsøk med borgerlønn, gratis tannhelse for 
enkeltgrupper, økt satsing på rusomsorg og 
flere tiltaksplasser.

GUFS FRA FORTIDA!
Forslaget om å kaste utenlandske tiggere 
ut av Norge hører hjemme i den mørke de-
len av Europas historie da «feil» nasjona-
litet var grunn nok til forfølgelse. Derfor 
er det oppsiktsvekkende at forslaget nå 
støttes av Arbeiderpartiets Rune Gerhard-
sen og Jan Bøhler, skriver Ola Elvestuen i 
et innlegg i Dagbladet. Fremfor å angripe 
de som tigger, mener vi i Venstre at man 
må angripe årsakene til at mennesker tig-
ger. Gerhardsen og Bøhler burde visst at 
Arbeiderpartiet nå har de beste forutset-
ning for å gjøre en innsats både nasjonalt 
og internasjonalt, slik at ingen mennesker 
må tigge for å livnære seg. Spørsmålet er 
om de har vilje til det, skriver han.

www.venstre.no/sosialtansvar

Vergemålslov 
til stryk
Overformynderiet styres etter en lov fra 1927. Den er ikke 

tilpasset foreldres sparerutiner for egne barn eller såkalte 

barneforsikringer. – Dørum fikk som justisminister på plass 

utredningsarbeidet for en ny lov i 2004, men regjeringen 

somler med å få lagt frem et nytt lovforslag for Stortinget, 

sier Venstres Trine Skei Grande.

Steinar Haugsvær steinar@venstre.no 
Venstre har ved flere anledninger etterlyst et 
nytt lovforslag fra justisminister Knut Storber-
get, etter at utredningsarbeidet for en ny lov 
ble ferdig allerede i 2004 (NOU 2004:16). Til 
tross for Venstres etterlysninger vil ikke Stor-
berget fastsette en dato for en ny lov, annet 
enn å love at et nytt forslag kommer i 2009.

BORDET DEKKET
– Her var bordet dekket, og vi har kommet med 
flere forslag for å hjelpe regjeringen i gang. Med 
denne somlingen blir ikke loven ferdig før tid-
ligst høsten 2009. Da har regjeringen brukt 4 
år på arbeidet. Den er vanskelig å karakterisere 
dette som noe annet enn en nedprioritering, 
sier Trine Skei Grande.

Dagens vergemålslov fra 1927, er bl.a. ikke 
tilpasset såkalte barneforsikringer. Ved forsi-
kringsutbetalinger som beløper seg til mer enn 
kr. 75 000, er det Overformynderiet som skal 
forvalte pengene til barn under 18 år til barnets 
beste.

PROBLEMER MED SPARING
Men dagens vergemålslov kan også skape pro-
blemer for foreldre som sparer penger til sine 
barn.

– Mange foreldre sparer i dag hele eller deler 
av barnetrygden i barnas navn. Dersom det ek-
sempelvis spares kr 500 hver måned, vil beløps-
grensen på kr 75.000 nås før barnet er fylt 13 
år. I realiteten griper overformynderiet inn og 
blir overformyndere til foreldrene til de barna 
som mer eller mindre tilfeldig når beløpsgren-
sen på 75.000 kroner, Dette er ikke intensjonen 
bak vergemålsloven, påpeker sier Skei Grande.

Senest i februar la Venstre fram et represen-
tantforslag om Vergemålsloven og overformyn-
deriets forvaltning av umyndiges midler. Der 
foreslår Venstre å fastsette ny forskrift i med-
hold av vergemålsloven § 63 hvor beløpsgren-
sen heves fra kr. 75 000 til kr 200.000.

VIL SE På BELØPSGRENSER
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, men ble 
sendt videre til Justisdepartementets arbeid 
med ny Vergemålslov. I Kveldsnytt 20. juli 2008 
varslet imidlertid Barne- og likestillingsministe-
ren at beløpsgrensene var noe Regjeringen ville 
se nærmere på.

– Dette er jo et delvis positivt signal. Men 
hadde regjeringen hatt litt tiltakslyst her, så er 
det ikke noe i veien for å heve beløpsgrensen 
gjennom en forskrift uten å vente på en lang 
lovprosess, avslutter Trine Skei Grande.

foto: Julia Zakirova/Dreamstime.com foto: Sebastian Czapnik/Dreamstime.com

– Uværsskyer over 
norsk forskning
Venstres forskningspolitiske talsperson Odd Einar Dørum er 

bekymret for situasjonen for rekruttering av forskere. – Re-

gjeringens vilje til å satse på forskning blir mer og mer uklar, 

og ambisjonene mer og mer utydelige, sier han til Stavanger 

Aftenblad i dag.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Tidligere i sommer sendte Odd Einar Dørum et 
brev med to spørsmål til statsråd Tora Aasland. 
Han ville vite hvorvidt statsråden opprettholdt 
garantien om å legge fram en egen rekrutte-
ringsmelding, og om målet om 520 stipendia-
ter årlig innen år 2016 ville bli nådd. Dette ble 
tallfestet av NIFU STEP på oppdrag fra tidligere 
kunnskapsminister Øystein Djupedal, og er det 
sektoren trenger for innfri målet om at 3 prosent 
av BNP skal brukes på forskning. Nå er svaret fra 
Tora Aasland kommet. Hun svarer negativt på 
begge spørsmål.

INGEN MELDING
– Aasland svarer at det ikke kommer noen slik 
melding, og at man ikke vil tallfeste antall sti-
pendiatstillinger, men vente på statsbudsjettet. 
Da synes jeg svarene gir grunn til å forsterke 
den uroen som universitetsrektorene har uttrykt 
tidligere, sier Dørum til Aftenbladet.

GRAVLEGGER 3 %-SATSINGEN
– Jeg synes begrunnelsene er nokså spesielle. 
Aasland skriver i praksis at alt skyves ut i det 
blå fordi alt henger sammen med alt. Sektoren 
har mangel på vitenskapelig utstyr og tids-
riktige bygninger, og derfor skal de altså hel-
ler ikke få folkene de trenger, påpeker Dørum. 
– Regjeringens målsetninger i saken settes 

til side, på tvers av anbefalinger fra en sam-
let sektor og fra regjeringens egen utredning. 
NIFU Step-undersøkelsen omtales som «ingen 
fasit,» «bygger ikke på det reelle behovet» og 
annerledes «enn det departementet vurderer 
som realistisk». Legger man faglige kriterier til 
grunn betyr det at Regjeringen i praksis ende-
lig gravlegger 3%-satsingen som ble fremhevet 
som et sentralt mål i Soria Moria. Det er også en 
nokså spesiell praksis siden Regjeringen da står 
tilbake uten noen faglig utredning.

SORIA MORIA AVBLåST
– Jeg konstaterer at satsingen i Soria Moria-
plattformen er avblåst. Regjeringen overser en-
kelt det store behovet som finnes i sektoren, 
ikke minst for å takle generasjonsskiftet vi vet 
er på trappene. Regjeringen avlyser og avfeier 
den dokumentasjonen Regjeringen selv bad 
om for å vite hvilke mål de skulle sette seg. 
Prosentsatsingen i Soria Moria ble av Aasland 
tidligere omtalt som at den skulle «skinne som 
en ledestjerne» – nå minner det mer om månens 
bakside, mener Dørum. – Disse problemene viser 
åpenbart at man har en statsråd i pengenød, 
midt i en regjering uten vilje til å satse på fors-
kning og høyere utdanning.
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GENERALSEKRETÆREN:

Førebuing til 
valkamp
Vel eitt år før stortingsvalet 2009, er kon-
disjonen til Venstre god. Alle objektive 
måleeiningar tyder på at sentrale og lokale 
politikarar og tillitsvalde jobbar godt. 

Mediestatistikkane viser at me er blitt 
langt flinkare til å vera synlege. Gjennom-
snittet på meiningsmålingane første halvår 
2008 er  6,2%. For fire år sidan var talet 
2,8. Medlemsutviklinga er for sjette år på 
rad positiv. Talet på deltakarar som gjen-
nomfører V – skulen viser at interessa for 
å læra meir om partiet og poltikken er stor, 
og at den organisasjonsmessige innsatsen 
bak er framifrå.

Utgangspunktet for å gjera eit godt val,  
er med andre ord det beste. Eit godt resul-
tat kjem likevel ikkje av seg sjølv. Konkur-
ransen om merksemda og veljarane er hard. 
Dei andre partia jobbar og godt. Framleis 
er me det partiet som har minst midlar å 
rutta med og færrast heiltidspoltikarar og 
tilsette å spela på. Det betyr at me igjen er 
avhengige av at alle gjer ein ekstraordinær 
innsats det komande året. 

Å vinna val er ikkje noko hokus – pokus. 
Å visa fram eigen politikk så ofte og så 
breidt som råd er, er resepten. Så enkelt og 
så vanskeleg. 

Terskelen for å ta kontakt med media kan 
ofte vera høg. Her, som på andre område, 
er det heldigvis slik at det ein meistrar er 
kjekt. Skulering er med andre ord stikkor-
det. Å vera trygg på eigen politikk og få 
innsyn i og vinna erfaring med informa-
sjonsarbeid er grunnplattformen for å verta 
eit større parti.

Sentralt startar me kursinga av poten-
sielle stortingskandidatar alt no i haust. 
I tett samarbeid med fylkeslaga vil me på 
fylkes- og lokalllagsnivå auka omfanget av 
V – skuletilbodet det komande året.  

Om du er usikker på korleis du kan bidra 
for at Venstre når 10% - må-

let,  ta kontakt med lo-
kallaget ditt og meld 
deg til teneste,  eller 
ta eit V – skulekurs. 
Saman skal me bidra 
til at Noregs eldste 

parti igjen vert mel-
lom dei  3 – 4 største!

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i mai og juni fra MMI, Opinion, TNS Gallup,Sentio Research 
Norge, Norstat, Norsk Respons AS og Infact. Kilde: Institutt for samfunnsforskning UIO, v/ Bernt Aar-
dal. Mandatfordeling i mai: Opposisjonen 100, Regjeringen 69. Ap 47, H+Krf+V 50, H-Frp 81.

meningsmålinger

kalender
SEPTEMBER
26.-28. Sentral- og landsstyremøte (Oslo)
26.-28. Rikspolitisk nettverk (Oslo)

OKTOBER
3. Liberal nr. 6 går i posten
17. Sentral- og landsstyremøte
18.-19. Kommunalkonferanse (Gardermoen)
25. Lørdagsseminar: Budsjettseminar for folkevalgte (Venstres Hus)

NOVEMBER
10. Sentralstyremøte
14. Liberal nr. 7 går i posten
29. Lørdagsseminar: Venstres info./markedsføring frem mot valget i 2009 (Venstres Hus)

DESEMBER
12. Sentralstyremøte
13.-14. Landsstyremøte (Oslo)
19. Liberal nr. 8 går i posten

Parti Mai juni Mandater juni Stortingsvalget 2005
Ap 28,6 26,0 47 -14
Frp 26,0 29,0 50 12
Høyre 17,7 18,0 31 8
SV 6,9 6,7 11 -4
V 6,3 5,8 9 -1
Krf 6,3 6,1 10 -1
Sp 5,7 5,2 9 -2
Rødt 1,8 1,8 2 2

poll

Venstre vil prinsipielt like-

stille homofile og heterofi-

le sin rett til å bli vurdert 

som adopsjonsforeldre. Er 

du enig?

Ja: 70% (729)

Nei: 24% (258)

Vet ikke: 5% (53)

Akershus vs Hordaland
Akershus og Hordaland er to jevnstore fylkeslag, og 

vi kommer nå til å ha en intern vervekonkurranse 

for å se hvem som kan verve flest nye medlemmer. 

Både lokallag og enkeltmedlemmer har mulighet til 

å vinne flotte premier.

 Verving handler om å få med flere medlemmer, og ikke minst flere aktive medlem-
mer. For å gjøre et godt valg er det viktig at vi har flere med oss. Verving handler 
om kommunikasjon med mulige medlemmer, enten det er på jobben, på treningen, 
i familien eller på fritidsaktiviteter. Fortell hvorfor de bør bli medlem, og at støt-

ten vil være et bidrag til å få gjennomslag for den politikken de tror på.

Vi utfordrer deg som er medlem av Akershus eller Hordaland Venstre til å bli med 
på vervekonkurransen. Du har muligheten til å vinne flotte premier, og til å bli 

med på en real konkurranse: Østlandet mot Vestlandet.
Det er enkelt å bruke Venstres nettsider til å legge inn de nyvervede medlemmene.

Vevekonkurransen varer fra 1. september, og fram til årsskiftet 2008-2009.

Status vervekonkurranse
Slik ser det ut idag (13.08.2008):

Akershus Venstre: 559 betalende medlemmer, 779 registrerte
Hordaland Venstre: 524 betalende medlemmer, 929 registrerte

Status for 2007:
Ved valget i fjor fikk Venstre 15641 stemmer i Akershus, og 11890 stemmer i Hor-

daland. Akershus Venstre hadde til sammenligning 611 betalende medlemmer i fjor, 
og Hordaland hadde 641.

Premier:
Lokallag:

Beste lokallag: 5000,-
Nest Beste lokallag: 3000,-

Tredje beste lokallag: 1500,-

Medlemmer:
Beste verver (minst 10 nye betalende medlemmer):

Reisegavekort pålydende kr 4 000,-
2. beste verver: Canon Digitalkamera (verdi 2000,-)

3. beste verver: Ipod Mp3-spiller (verdi 1500,-)
Én heldig vinner trekkes blant dem som har vervet
flere enn tre betalende medlemmer: Reisegavekort

pålydende kr 2 000,-

Historisk 
møte i 
Akershus
Akershus Venstre har en 

lang og stolt historie, 

og var en av de mest 

aktive amtsforeninger 

på 1880-tallet. Den 25. 

august i år var det duket 

for en markering av et 

viktig møte som skjedde 

for 125 år siden.

Den 25. august 1883 ble det avholdt et 
møte på Kløfta der man bestemte seg for 
å få dannet en «liberal Fællesforening 
for det hele Land». Dette skulle bli til 
partiet Venstre. Den 25. august i år var 
det 125 år siden møtet på Kløfta. 

Akershus Venstre ønsket å gjenskape noe 
av det som skjedde denne sensommerda-
gen i 1883, og ta et dykk i Venstres og 
Akershus Venstres tidlige historie, og in-
viterte derfor til et hyggelig og lærerrlikt 
temamøte om Venstres historie. 

Odd Einar Dørum, Helge Hveem og Half-
dan Hegtun var blant innlederne, og 
møtet ble avholdt utenfor Gamle Kløfta 
skole på Kløfta.

Ja

Nei

Ve
t 

ik
ke
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helt liberalt
unge venstres side

Venstres Pravda?

Jeg vil takke Ivar Sætre for et betimelig inn-
legg i siste nummer av Liberal. Jeg tror det er 
mange vanlige medlemmer som reagerer på den 
enveiskommunikasjonen som bladet driver. I 
stedet for å være et organ for åpen debatt og 
fruktbare meningsutveksling har bladet lagt seg 
på en linje som minner om et gammeldags kom-
munistisk regjeringsorgan.

Det er sikkert greit å bruke partiorganet til å 
fremheve fordelene med egen politikk og kriti-
sere andre partiers ditto, men Venstresmedlem-
mer er oppegående og reflekterte mennesker 
som kan gjøre seg opp en mening uten ideo-
logisk inndoktrinering. Det vi ønsker fra vårt 
partiorgan er saklig politisk informasjon, nyhe-
ter fra partiet, ikke minst fra lokallagene samt 
at bladet skal være et forum for debatt. For et 
parti som har den engasjerte borger som ideal 
passer det seg dårlig å stenge spaltene for de 
samme engasjerte borgerne når de ønsker å si 

sin mening om den politiske kursen som føres. 
Til slutt: Jeg håper ikke Ivar Sætre gjør alvor 

av sin trusel om å mel-
de seg ut av partiet. Vi 
trenger mennesker som 
tør å gi kritiske, men 
samtidig konstruktive 
tilbakemeldinger på det 
arbeidet som blir gjort.

INNLEGG
johan Randahl
Orkdal

Det vi ønsker fra vårt partiorgan er saklig politisk informasjon 

og nyheter fra partiet.

Liberal – et medlemsorgan

Liberal er et medlemsorgan for Venstres med-
lemmer, etter vedtak i Venstres landsstyre 
med følgende mandat:

1. Liberal fortsetter i tabloid avisformat 
med 10 utgivelser i året. 

2. Ansvarlig redaktør er generalsekretær.
3. Informasjonsteamet fungerer som redak-

sjon for avisen.
4. Redaksjonen bes om å holde seg orien-

tert med aktiviteter i lokalleddet og dekke 
relevant stoff i samarbeid med dem.

INTENSjON OM DEBATT
Det har vært denne redaktørs intensjon å ha 
en frisk debatt i i bladet. Innlegg som er blitt 
levert er stort sett blitt satt på trykk, men vi 
forbeholder oss retten til å refusere innlegg 
vi mener ikke bør trykkes, uten å blir beskyldt 
for sensur. Problemet har stort sett hvert at 
det er for få som leverer innlegg til Liberal. 
Flere innlegg ønskes hjertelig velkommen. 

FLERE TILBUD
Liberal er også bare et av flere tilbud medlem-
mene har til å debattere «internt» i partiet. 
VenstrePluss er Venstres internforum.  Der 
debatten går kontinuerlig, og leses også av 
partiledelsen. I tillegg har vi Venstres nett-
sider, venstre.no, der man fortløpende kan 
holde seg orientert. Et medlemsblad på 16 

sider som bare har 8-10 utgivelser per år har 
begrenset plass for meningsbrytning. For mer 
informasjon om VenstrePluss se pluss.venstre.
no (Link finnes også øverst på Venstres nett-
sider). 

LOKALE SKRIBENTER
Redaksjonen er liten og har få ressurser, 
vi prøver etter beste evne å synliggjøre de 
vedtak partiet foretar seg. En ting vi er for 
dårlig på er dekking av lokalt stoff. Vi har 
derfor benyttet oss av lokale skribenter, flere 
av slike ønskes velkommen til å levere stoff 
til bladet.

I to innlegg beskyldes Venstres medlemsorgan for å ha kommunistiske inspirasjonskilder. 

Det krever et tilsvar.

RESPONS
Frode Fjeldstad
redaktør

Personvernet på 
randen!
Som liberalere er vi opptatt 

av individets integritet og 

vi forsvarer det sporløse liv. 

Unge Venstre mener alvor 

med å forsvare personvernet 

og har valgt personvern som 

tema for høstens kampanje. 

Vi vil få oppmerksomhet til-

bake på hva personvern er 

og hvilket samfunn man har 

valgt bort over lang tid. Det 

var ikke slik at det var ka-

mera i skolegården for 20 år 

siden. Det betyr ikke at det 

var et mindre trygt samfunn, 

tvert imot. 

Over lang tid har man akseptert å lire på per-
sonvernet til tross for at man vet om konse-
kvensene. De er en brutal krenkelse av indivi-
dets integritet. Vi som liberalere kan ikke la 
dette fortsette og må kreve reaksjoner. Person-
vernet kan derimot være vanskelig å beskrive 
og er ofte resultatet av flere erfaringer. Mitt 
beste bilde på hva personvern handler om fikk 
jeg ved en gåtur på Bygdøy. Jeg var ute på en 
ettermiddagstur når jeg gikk opp en allé til et 
stort bygg. På ytterveggen der fikk jeg øyene 
opp for en gigantisk informasjonsbrikke. Her 
var navn, fødselsdato, kjønn, seksuell legning 
og andre personopplysninger satt opp i koloner. 
Dette er vanlig informasjon om et menneske, og 
opplysninger som vi hver dag gir fra oss i kon-
kurranser på nett, på besøk hos doktor eller når 
vi handler med visaen. Det er en del av dagligli-
vet. Forskjellen her er at dette var opplysninger 
staten samlet inn på 1930-tallet slik at man 
kunne følge opp befolkningen av Norge. Det var 
gode tanker bak det, men det førte også til at 
Quisling fikk en enkel jobb når han inntokk re-
gjeringslokalene. Han brukte muligheten til å 
bestille en liste over alle som sto oppført under 
tater, jøde og homofil. Resultatet av innsamling 
av informasjon for å gjøre samfunnet bedre for 
den enkelte ble at noen fikk det helt jævlig fordi 
de var «feil» personer i befolkningen.  Dette er 
mitt bilde på personvern.

Dette handler ikke kun om å skremmes til en 
kamp mot overvåkningssamfunnet, men hvor-
dan samfunnet kunne vært hvis vi opp i gjen-
nom historien ikke hadde vært villige til å ofre 
personvernet, hvis vi hadde vært villige til å 
utfordre løsningene litt mer for å finne sporløse 
muligheter. Utfordringen kommer til dere alle 
som kan påvirke deres lokalmiljø og hvordan 
vi som politikere kan stille krav til hvordan vi 
vil ha det og hvordan samfunnet  skal se ut i 
fremtiden. Skal vi fortsette å ofre personvernet 
bit for bit eller skal vi finne alternativer til at 
storebror ser deg fra vugge til grav i fremtiden? 
Det kan ikke være slik at fremtidens generasjo-
ner kun kjenner ordet personvern fra historie-
bøkene. 

Unge Venstre håper at vi kan skape de situa-
sjonene, minnene og erfaringene for folk om 
hva personvern handler om og hvilken betyd-
ningen denne kampen for integritet handler om 
denne høsten. 
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siden sist

MED KONGEN FØRST
– Hvem eller hva markedsfører Norge best 
i utlandet?
– Kongefamilien og norsk næringsliv.

Anne Solsvik (Nationen)

I HARDTRENING
– For første gang i historien er Lars Spon-
heim blitt målløs.

Dag Lindebjerg, speaker ved målgang 
på Kvasshovden Opp i Ulvik

MORSOM STATSRåD
– Du har tjent 15 statsråder. Hvem av dem 
likte du best å jobbe for? 
– Den morsomste statsråden jeg har jobbet 
for, er Odd Einar Dørum. 

Avtroppende jernbanedirektør, Steinar 
Killi (jernbanemagasinet)

GjESP
– Hva leser du i sommer?
– Jeg sitter i Venstres programkomité og  
har gjespet meg gjennom utkastene til 
partiprogram. 

Lars Sponheim (Dagbladet)

STABBUR
– Hva har du på stabburet?
– Jeg er bonde, men har ikke stabbur. Jeg 
skjønner ikke hva jeg skulle brukt det til, 
jeg har da kjøleskap.

Lars Sponheim (Dagbladet)

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

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

jamt kvast i 
Kvasshovden Opp
Eg lurte litt på alternative overskrifter til denne saken. Til dømes: «Kvassheim 

kvassast på Kvasshovden Opp». Det hadde nok gitt meg jobb i Nettavisen, 

men han vart faktisk slått både av kona og Ola Elvestuen.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Nede på «basecamp» på Sponheim gard kom 
fire trøytte typar frå Oslo kvelden i forvegen. 
Dei ville nemleg varme opp med en aldri så li-
ten etappe frå Oslo-Ulvik (Hallingskeid-Osa). 
En kvikk liten 7 timers tur frå 1400 meter og 
rett ned i havet. Ein av deltakarane, nestleiar 
Elvestuen, forsvann stadig frå resten av følgje 
når mobildekninga slo inn. Akersgata prøvde fe-
brilsk å få kommentarar om regjeringsspørsmål. 

Den siste mila vart vi frakta i bil til Spon-
heim gard. Svoltne på energi fekk vi ein særs 
kalorifattig øl tå høvdingen frå Ulvik. Kanskje 
det var derfor fleire i følgje fekk det nokså tøft 
dagen der på, då ein ny opp- og nedtur venta i 
Politikar-NM i motbakkeløp - Kvasshovden Opp. 

Politikarklassen vart vunne av Kyrre Manger, 
Ulvik (V), nr. 2 Runolv Stegane, Sigdal (V), nr. 
3 Egil Holven (V). Nr. 6 Ola Elvestuen, Nr. 7 

Gunnar Kvassheim, nr. 8 Lars Sponheim (ingen 
vart nr. 9…).

Dei to første plassane i dameklassen gjekk 
til Sp, mens Line Mørch, Tvedestrand (V) redda 
Venstres ære med tredjeplass.

I sekretariatsklassen vann Terje Breivik ein 
suveren siger, etterfylgt av Ivar Ekeberg (Sp) og 
underteikna (Lars-Henrik Paarup Michelsen var 
nr. 4, ingen vart nummer 5….). 

Vitale data:
Hallingskeid 1090 moh
Osa 0 moh
Sponheim gard 100-170 moh
Ulvik 0 moh
Kvasshovden 1030 moh
Dag Lindebjerg (speaker m/ropert)
 110 dB da Sponheim kom i mål

Før start: F.v: Lars 
Sponheim, Mona Hel-
lesnes (ordfører i Ulvik) 
og Terje Breivik.

Sponheim jages inn til mål av Dag Lindebjerg 
(med ropert) på toppen av Kvasshovden.


