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Det er ikke i folk flests interesse at priser, 
renter og offentlige utgifter stiger uhemmet. 
Tvert imot. Derfor vokter Venstre alltid på de 
makroøkonomiske størrelsene, på budsjettba-
lansen og en ansvarlig økonomisk politikk. 

Finanskrisen i USA viser det Venstre har sagt 
lenge: Markedsøkonomien må fungere innenfor 
visse regler, og global økonomi må følges av 
global politikk for å skape slike regler og ram-
mer. Derfor burde verdens ledere sørge for å få 
på plass en WTO-avtale, for eksempel. 

Så er det alltid slik at etter gode tider føl-
ger dårlige. Det er måten markedsøkonomien 
fungerer på. Stor fart i en periode gjør det 
nødvendig å ta seg inn i den neste. Man må 
rydde på kjøkkenet når gjestene har gått. Si-
tuasjonen er alvorlig, spesielt i USA, men det 
er ingen systemkrise. Fortsatt bygges realver-
dier i bedrifter og i det offentlige. 

Takket være handlingsregelen vil folk i Nor-
ge merke lite til finanskrisa. Vi har holdt igjen 
i de gode tidene, kan sitte stille i båten nå, og 
kan være ekspansive hvis ledigheten stiger be-
tydelig. Norge har ekstremt lav arbeidsløshet 
og det vil gjøre vondt verre om vi blåser opp 
alt nå. Det er viktig at timingen blir rett. 
Vårens lønnsoppgjør blir viktig. Det er al-
lerede lagt inn 4,5% vekst, og det ut-
gjør enda en trussel om høyere rente. 

I denne situasjonen går vi inn i et 
valgkampår hvor Frps petroleumspo-
pulisme sniker seg inn i alle partier. 
Venstre må stå imot. Verdens dyres-
te land har blitt enda dyrere de siste 
årene, og hvis vi ikke passer oss, kan 
vi få en nedtur som handlingsregelen 
så langt har sikret oss mot. 

Det har vært en eventyrlig vekst de 
siste årene. Avkastningen av oljepen-
gene har økt fra 60 mrd i 2005 til 94 
mrd i år. Inntektene fra skatter og avgif-
ter har økt fra 510 mrd til 676 mrd på 
samme tid. Det er ikke noe å skryte av 
når Regjeringen sier den har bevilget 
mer penger enn den forrige til ulike for-
mål. Selvsagt har den det. Det har også 
vi gjort i våre alternative budsjetter. 

Problemet er at Regjeringen ikke har klart å 
prioritere for framtidig velferd. Forskningen og 
modernisering av offentlig sektor har stått på 
stedet hvil – to av de viktigste faktorene. 

Nedgangstider gir også muligheter. Til om-
stilling og nytenking. Tida ligger nå til rette 
for det som er Venstre viktigste ærend: Å bidra 
til en klar kurs for økt kunnskap, økt nyska-
ping og for lavutslippssamfunnet. Utdanning, 
næring og miljø blir slik ett politikkområde 
for framtidas Norge. Her trengs både visjoner, 
programsaker og ny politisk kraft, som verken 
den sittende regjeringen eller Frp er i stand 
til å stå for. 

Det vi kan være sikre på er at alle partier 
vil stå på samme startstrek når virkeligheten 
kommer om ett år – etter valget. Ingen kan 
jukse seg til ekstra meter med overbud i valg-
kampen. Juksemakere må avsløres her som an-
dre steder. Politikk handler fortsatt om å prio-
ritere innenfor det et lands økonomi kan tåle. 

Både folk flest hver 
for seg og felles-
skapet får det best 
med god balanse i 
økonomien. 

Lars 
Sponheim

Aldri overbud 
fra Venstre
Finanskrisen viser det Venstre har sagt lenge: 
Global økonomi må følges av global politikk 
for å skape regler og rammer.
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En samstemt 
politikk
Debatten om utenrikspolitikk i Norge har lenge 
vært preget av en nærmest rituell utveksling av 
innøvde argumenter.

Det regjeringsutnevnte utviklingsutvalget skal ha 
ros for å ha kommet med mange nyttige innspill i 
sin nylig fremlagte rapport (NOU 2008:14). Utval-
gets oppgave var å se på hvordan ulike politikk-
områder i Norge i sum virker inn på utviklingen 
i fattige land, og komme med forslag til hvordan 
politikken kan endres for å bli mer samstemt med 
henblikk på å fremme utvikling.

HEVER DEBATTEN 
Dette er med på å heve debatten om utenrikspo-
litikk i Norge. Den har lenge vært preget av en 
nærmest rituell utveksling av innøvde argumenter 
mellom de som hevder at bistand er bortkastet, og 
de som tar den i forsvar. Et annet tilbakevendende 
tema har vært enten å forsvare eller gå løs på mål-
setningen om å gi 1% av BNI i bistand. 

Sett i lys av dette er det konstruktivt å bidra 
til en bred debatt om hvordan norsk politikk i 
sum virker med hensyn til å fremme utvikling. 
Rapporten peker på manglende samstemthet 
innen norsk utviklingspolitikk på en rekke om-
råder, herunder i forbindelse med handel, in-
vesteringer, klimapolitikk, kunnskapspolitikk, 
migrasjon, samt fredsdiplomati og sikkerhets- 
og forsvarspolitikk. Analysene i rapporten er 
interessante og bygger på en dyp innsikt.  

HyBRID
Enkelte gjennomgående trekk bidrar imidlertid til 
å svekke rapporten. Ett er at den kritiserer man-
glende samstemthet i den eksisterende politikken, 
samtidig som de viktigste forslagene handler om 
ny politikk, for eksempel forslaget om å bruke 
inntil 60 milliarder årlig på nye klimatiltak. Dette 
bidrar til at rapporten fremstår som en hybrid, noe 
som svekker den i forhold til mandatet som var å 
se på hvordan en mer samstemt norsk politikk kan 
bidra til å fremme utvikling i fattige land.   

Et annet trekk er at det gis relativt få kon-
krete eksempler på motstridende politikk, og 
i enda mindre grad hvordan dette bør hånd-

teres. Dette gjelder spesielt i forbindelse med 
situasjoner hvor det å fremme genuine norske 
interesser kommer i konflikt med å fremme 
utviklingslandenes interesser. Vi er her inne 
ved noe av kjernen av utvalgets mandat, men 
her har ikke rapporten alltid like mye å bidra 
med. I hvilken grad skal for eksempel olje-for-
utviklingsprogrammet også kunne fremme nor-
ske oljeinteresser, og hva med klimapolitikken? 
Fremmer det den norske klimapolitikken å hjelpe 
utviklingsland å pumpe opp mest mulig olje? Vi-
dere har vi det tilbakevendende spørsmålet om 
beskyttelse av norsk landbruk versus bedre mar-
kedsadgang for utviklingsland. Hadde rapporten 
gått grundig inn i slike problemstillinger, ville 
den trolig satt dypere spor etter seg.     

 
EIERSkAP TIL EGEN UTVIkLING
Jeg savner også en vektlegging av eierskap til 
egen utvikling, et tema Venstre er opptatt av. 
Utviklingsland bør styre og eie sin egen utvik-
ling. Rike giverland bør tilrettelegge for dette 
og ikke falle for fristelsen til å tre sine egne 
politiske prioriteringer ned over utviklingsland. 
Hvis giverland i større grad legger mottaker-
lands samlede behov og utviklingsstrategi til 
grunn, vil dette kunne bidra til å fremme sam-
stemtheten innen giverlandenes totale innsats.

INTEGRERTE OG SAMSTEMTE FN-OPERASjONER  
Rapporten tar også til orde for å øke bidragene 
til FN-operasjoner, mens den stiller seg skeptisk 
til bidrag til NATO- eller EU-ledede operasjoner. 
Dette begrunnes med risikoen for at «det er vik-
tige NATO-staters sikkerhetspolitiske og strate-
giske interesser som avgjør prioriteringene, ikke 
hensyn til utvikling og avslutning av stridighe-
tene». Jeg reagerer spesielt på henvisningen til 
at NATO ikke ønsker «utvikling og avslutning av 
stridighetene». Dette virker urimelig og synes 
styrt ut fra en blind motstand mot NATO. Utval-
get burde i stedet ha pekt på at FN-operasjoner 
bør prioriteres fordi FN er best på integrerte og 
samstemte operasjoner. Det vil si operasjoner 
som omfatter så vel militære og sivile som poli-
tiske elementer. Dette er etterspurt i Afghanis-
tan, og vil trolig i tiltagende grad vil bli etter-
spurt i forbindelse med fremtidige konflikter.

GJESTESKRIBENTEN
Anne Margrethe Larsen
Venstres utenrikspolitiske 
talskvinne

LEDER:

Det levande 
ordet
Det er gjennom det le-

vande ordet at vi overlever 

som parti.

Då viser vi for ordens skuld ikkje til bibelske 
referansar. Det levande ordet er det ordet 
som i utveksling mellom medlemmene gjer 
at denne organisasjon utviklar seg, og at 
vårt liberale fellesskap held seg ope og in-
kluderande. 

Det er debatten som skapar partidyna-
mikken. Det er der meiningar vert brotne, 
at politikken vinn fram. Og det er gjennom 
krafta i dei gode argumenta at vi skapar det 
gode samfunnet. Dette bladet har vorte kri-
tisert for å undertrykke slik debatt. Det har 
aldri vore meininga. 

Liberal er det siste tilskotet i ei lang 
rekkje medlemsblad frå Venstre. I tidlegare 
tider har profilen vore heilt og delvis ann-
leis. I dag fungerer bladet mindre som ei 
sjølvstendig eining, og meir som ein del av 
partiet sin heilskaplege informasjonsprofil, 
saman med nettsidene som vert kontinuer-
lig oppdaterte. 

Liberal vil bli betre på fleire område. Lo-
kalpolitikk er eitt slikt område. Her er vi av-
hengige av dei gode historiane, dei vellukka 
eksempla – og dei gode råda frå dei som 
kanskje ikkje lukkast. Og vi er avhengige av 
meiningar frå dei som har noko å dele. Frå 
og med dette nummeret vil vi freiste å ha to 
sider debatt. På desse felta går oppmodinga 
til alle medlemmer om å bidra.

Bladet er ikkje stort nok til å vere det 
berande debattorganet i partiet, men det er 
mange forum i Venstre for dei som ønskjer å 
føre debatt. Liberal vil denne gongen setje 
fokus på nokre av desse foruma. På nettet 
møtes venstrefolk til intense debattar på 
Venstre Pluss, som er enklare å bruke enn 
mange trur. Og vi skal hugse at grunnstei-
nen i partidebatten er den som skjer mellom 
møtande menneske. Det komande året kjem 
mange menneske frå kvart fylke saman til 
debattar og skulering i Rikspolitisk nettverk.  
Samstundes går programprosessen vidare, 
med mange lokale møter der ein debatterer 
kva politikk Venstre skal gå til val på i 2009.

Debatten lever i Venstre. Og vårt mål er å 
halde ordet levande.
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miljø

kVASSHEIM TAR OPP MOBILSTRåLING
Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets 
miljøkomité, varsler at han vil ta opp hel-
serisikoen forbundet med elektromagne-
tisk stråling bl.a. fra mobiltelefoni, etter 
at NRKs Brennpunkt belyste saken.

Helseminister Bjarne-Håkon Hanssen 
må møte i interpellasjonsdebatt i Stortin-
get om strålegrensene etter Brennpunkts 
dokumentar.

Venstres Gunnar Kvassheim er bekymret 
for hverdagsstrålingen og fremmer derfor 
interpellasjonen. - Jeg er ingen fagmann, 
men jeg mener det kan være helserisiko for-
bundet med hverdagstrålingen, sier han. 

REGjERINGEN Må FøLGE OPP TOGSATSING
NSB gjør et historisk innkjøp av nye tog. 
– Det er positivt at NSB satser på flere nye 
tog. Nå er det viktig at regjeringen følger 
dette opp med økt satsing på en mer mo-
derne infrastruktur, uttaler Borghild Ten-
den. – Det er behov for økt kapasitet på 
jernbanen for å dekke behovet for gods- og 
persontrafikk. Disse spørsmålene er særlig 
aktuelle nå som NSB satser tungt og legger 
opp til langt hyppigere avganger i fremti-
den, legger hun til.

I forbindelse med budsjettbehandlinge-
ne på Stortinget har Venstre foreslått 720 
mill kroner mer enn regjeringen i jernba-
nesatsing.

TøFFERE VIRkEMIDLER I MILjøPOLITIkkEN
Norsk miljøpolitikk har vært preget av at 
det ikke har vært samsvar mellom de må-
lene politikerne setter seg og de virkemid-
lene man er villig til å ta i bruk. – Venstre 
har ambisjon om å endre dette, sier Gunnar 
Kvassheim. – Derfor har Venstre blant an-
net tatt orde for et skifte fra rød til grønn 
skatt, sier Kvassheim.

– Regjeringens klønete håndtering av 
drivstoffsaken har bidratt til å sette kli-
maforliket i vanry. Det man burde gjort var 
å vise sammenhengen mellom avgiftøknin-
gen på biltrafikk og vilje til å forbedre kol-
lektivtilbudet.

www.venstre.no/miljo
Duket for debatt
I løpet av en stortings-
periode er det mange 
saker som skal frem-
mes, behandles, disku-
teres og gjennomføres. 
Et stortingsvalgpro-
gram kan derfor ikke 
være en tynn affære.
kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Ingvild Boe Hornburg ibh@stortinget.no
Og førsteutkastet til stortingsvalgsprogram for 
perioden 2009-2013 er ikke tynt. Liberal har 
gått gjennom utkastet, og plukket ut noen 
saker som fortjener å løftes fram, og som kan 
skape grobunn for lokal debatt.

MILjø
•	 Innen	 2020	 skal	 kollektivtrafikken	 dobles,	

sjøtransportutslipp halveres, andel syklende 
økes og utslipp fra bil halveres.

•	 Varig	vern	mot	petroleumsaktivitet	til	sjøs	
– opprette nasjonalparker til havs. 

•	 Krav	om	10	%	investering	i	fornybar	energi	
for nye oljekonsesjoner.

•	 Forpliktende	plan	for	elektrifisering	av	sok-
kelen kombinert med satsing på offshore 
vindmøller.

•	 Utvikle	en	forpliktende	plan	for	avvikling	av	

fossil oppvarming.
•	 Offentlige	virksomheter	skal	kun	kjøpe	inn	

lav- og nullutslippskjøretøy. 
•	 Økt	vern	på	land	–	og	systematisk	kartleg-

ging av artsmangfoldet. 
•	 Innføring	 av	 nye	 typer	 panteordninger	 og	

utvidet vrakpant. 
•	 Avvikle	 pelsdyrdrift	 innen	 2012	 hvis	 ikke	

forsvarlig dyrevelferd.
•	 Økt	lokal	frihet	i	strandsonespørsmål	gjen-

nom krav om samlede strandsoneplaner.
•	 Jernbanepakke:	Innen	2020	skal	reisetiden	

i InterCity-trianglet være maks 80 minutter, 
og Oslo-Bergen/Trondheim kun 4 timer.

•	 Prioritere	 forsert	 kyststamvei	 Stavanger-
Trondheim.

SOSIALT ANSVAR
•	 Reform	 for	 styrking	 av	 primærhelsetjenes-

ten. Dreie ressurser fra spesialisthelsetje-
neste til kommunene.

•	 Mindre	 stykkprisfinansiering	 på	 sykehus	 –	
flytt «stykkpengene» til behandling i eget 
nærmiljø. 

•	 Tannhelsereform	med	 «frikort»	 for	 de	 som	
har høye utgifter og dårlig råd.

•	 Gi	 kommuner	 og	 frivillige	 organisasjoner	
skattefritak for å ansette pensjonister til 
omsorgsarbeid.

•	 Økt	 tilrettelegging	 for	 bruk	 av	 legemidde-
lassistert rehabilitering og prøveprosjekt 
med heroinassistert behandling (dissens i 
komiteen).

•	 AFP	for	alle.
•	 Legge	 til	 rette	 for	at	man	kan	 jobbe	 i	of-

fentlig sektor også etter fylte 70 år.

•	 Øke	og	omfordele	barnetrygden.
•	 Styrke	rettssikkerheten	for	asylsøkere	og	en	

gjennomgang av Utlendingsnemnda.

SkOLE, UTDANNING OG FORSkNING
•	 Innføre	karakterer	mot	slutten	av	barnesko-

len (dissens i komiteen).
•	 Konsentrere	spesialundervisning	til	de	før-

ste trinnene.
•	 Studielånskutt	 til	 universitetsutdannede	

som vil bli lærere.
•	 Halvere	arbeidsgiveravgiften	for	lærlinger.
•	 Yrkesopplæringsreform	med	fleksibel	modell	

for å hindre frafall.
•	 Gjennomgå	Norges	forskningsråd	med	sikte	

på økt støtte utenom større programmer.
•	 Forskningsresultater	 finansiert	 av	 det	 of-

fentlige skal være gratis og enkelt tilgjen-
gelig.

SMåBEDRIFTER OG NæRINGSLIV
•	 Dele	 Innovasjon	Norge	 i	 en	nyskapingsdel	

og en distriktsutbyggingsdel.
•	 Øke	Skattefunn-ordningen	og	legge	til	rette	

for flere utenlandske FoU-miljøer til Norge
•	 Gi	en	forenklingspakke	for	selvstendig	næ-

ringsdrivende, som inkluderer tjenestepen-
sjon, næringsfradrag, forenklet aksjelov, og 
midlertidige ansettelser.

•	 Skille	næringspolitikk	og	eierskapspolitikk	i	
staten.

•	 Begrense	 boplikt	 i	 landbruket	 og	 gi	 økt	
kommunal fleksibilitet.

•	 Fjerne	 distriktskvoteordninger	 og	 trappe	
ned statlig styrt leveringsplikt i fiskeriene.

kULTUR
•	 Helhetlig	 gjennomgang	 av	 spillpolitikk	 og	

Norsk Tippings monopol.
•	 Redusere	opphavsrettens	vernetid.	Fri	bruk	

av åndsverk etter dette.
•	 Oppdatere	 dagens	 åndsverk-	 og	 opphavs-

rettlovgivning.

INDIVID, STAT OG STyRING
•	 Ny	kommunereform	med	desentralisering	og	

sterkere kommuner.
•	 Mer	politi,	mindre	vektere.
•	 Mindre	kameraovervåking.
•	 Nei	til	EUs	datalagringsdirektiv.
•	 Ja	og	nei	til	EU	(dissens).
•	 Fullfinansiering	av	Frivillighetsregisteret	og	

forbedre momssituasjonen for organisasjo-
nene.

Flere saker hadde fortjent å bli løftet fram. 
Dette var kun litt nytt og annet spennende. Du 
kan finne hele utkastet på http://www.venstre.
no/politikk/program2009/. Innspill til komite-
en? Send det til program2009@venstre.no.

Stortingsvalgsprogrammet er partiets bestil-
ling til kandidatene, og representantenes kon-
trakt med velgerne. Det er derfor noe av det 
viktigste vi debatterer. 

Debatten i lokallagene og fylkeslagene er 
som regel helt avgjørende for hvilke saker som 
blir gjenstand for oppmerksomhet i komiteen, 
i landsstyret, og til slutt for hvilke saker som 
blir stridstema på Landsmøtet. I en program-
behandling er det knapt noen unntak fra rege-
len om at dess grundigere man engasjerer seg, 
dess mer innflytelse får man. 

Programmet skal endelig vedtas av Landsmø-
tet. De best forberedte delegasjonene får alltid 
mest gjennomslag. 

Før landsmøtet har landsstyret avgitt inn-
stilling på hvert enkelt endringsforslag. I 
landsstyret er det blant annet fylkeslederne 
som møter.

Samtlige fylkeslag skal i henhold til vedtek-
tene ha siste utkast til stortingsvalgsprogram 
til behandling på årsmøtet eller tilsvarende.  En 
grundig behandling her gir fylkeslederne er godt 
utgangspunkt til landsstyrebehandlingen.

De lokallagene som har debattert program-
met på forhånd, står best rustet når fylkesårs-
møtet går til behandling. Og som enkeltmed-
lem står du sterkere om du får flere til å gå inn 
for forslaget ditt.

Komiteen vil så langt det er ønskelig og 
ressursmessig mulig, være tilgjengelig når lo-
kal- og fylkeslag debatterer programmet. Størst 
sjanse er det kanskje hvis flere lag går sammen 
og legger sine møter i samme tidsperiode slik 
at et medlem kan besøke flere samtidig.

Debatt og prosess i partiet

Viktige datoer i programprosessen

1. november 2008: Frist for innspill til førsteutkastet
10. desember 2008: Det endelige forslaget presenteres av komiteen
13. mars 2009: Frist for endringsforslag som skal behandles på Landsmøtet
24.-26. april 2009: Landsmøte i Trondheim

Liberal stilte spørsmål til komiteens 
medlemmer om hvilken sak de var 
mest fornøyd med at komiteen leg-
ger frem forslag om. Dette er hva de 
svarte:

Ola Elvestuen, leder, Oslo: 
Selvfølgelig helheten. Og så er det 
viktig at vi er tydelig på kollektiv og 
jernbane, ikke minst i lys av debatten i 
sommer. For å få en balansert utvikling må vi ha 
en satsing på dette mellom de store byene.

Gro Skartveit, nestleder, Rogaland:
Jeg er veldig fornøyd med et utkast som 
skaper diskusjoner, der det er dissen-
ser også på andre områder enn før. Så 
er jeg glad for at man sier at ruspro-

blematikk ikke bare handler om illegale stoffer, 
men også alkohol.

Anne-Brit Skjetne, Nord-Trøndelag:
Helsereform. Jeg mener vi må se på en 
reform for å styrke primærhelsetjenes-
ten. Det er i dette leddet ressursvekst 
og kompetanseøkning må komme, for å 
dempe presset på sykehusene.

Helge Stiksrud, Buskerud:
Jeg vil dra fram sosiale forhold for små-
bedrifter og enkeltmannsforetak. Det er 
viktig å bedre forholdene her, særlig for 
kvinnelige gründere. Næringsfradrag er 
også viktig. De som er berørt, skjønner hva 
jeg sier.

Alvhild Hedstein, Oslo:
Venstre staker ut kursen for et rausere, 
åpnere og mer inkluderende samfunn. 
Jeg er spesielt glad for at vi tegner bildet 

av det fornybare Norge, der vi skal opprette 
verneområder til havs, men også utnytte ressursene 
vind og fisk på en bærekraftig måte.

Alfred Bjørlo, Sogn og Fjordane:
Vi har alltid vore eit miljøparti, no er vi 
enno betre på å beskrive vegen fram-

over. Vi viser med dette utkastet veg mot 
det miljøvenlege samfunnet, og er tydelege og 
spisse på samanhengane mellom miljø, energi- 

og næringsspørsmål.

Lars Sponheim, Hordaland:
Jeg kjenner kvaliteten på mange pro-

gram gjennom årene, og mener at kvaliteten 
gjennomgående har blitt bedre hver gang. Det 
som tar oss en divisjon opp denne gangen, er at 
vi tar tak i velferdspolitikken og får ordentlige 
svar og en helhetlig løsning på utfordringene i 
helsesektoren og kommunalsektoren.

jonas Eilertsen, NUV:
Jeg er spesielt fornøyd med å ha løftet 
debatten om heroinassistert behand-
ling. Hele ruspolitikken er god, vi tenker 
nytt og bruker nye virkemidler. Det er det beste i 
Venstre: Nytenkende og med sosialt ansvar.

Liv I. Haug, NVk:
Fleksibel foreldrepermisjon viser at vi 
har tillit til foreldrene, og det er jeg 
veldig fornøyd med. Viktig også at fars 

lønn ligger til grunn under hans permisjon. Til-
lit gjennomsyrer hele programmet, sammen med 
sosialt ansvar.

Trond Enger, NLSF:
Jeg synes programmet er blitt vel-
dig bra på kultur og frivillighet, og 
spesielt opphavsrett og teknologi. 
På teknologifronten er vi positive og 
framtidsrettede, slik Venstre skal være.

Guri Melby, vara, Sør-Trøndelag:
Jeg er opptatt av skole og utdan-
ning, og Venstre har etter hvert 
blitt veldig offensive på blant annet 
studenboligbygging. Det er prioritet 
nummer én på sitt område, og det er 
bra.
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småbedrifter

ANSVARET FOR LAVERE RENTE 
ER HOS kRISTIN HALVORSEN
Etter at Norges Bank vedtok å holde ren-
ten uendret hviler det et stort ansvar på 
finansministeren og regjering, sier Lars 
Sponheim. – Kristin Halvorsens oppgave nå 
er først og fremst å legge fram et statsbud-
sjett som bidrar til at renten går ned og 
som peker ut en riktig kurs for framtiden 
gjennom en målbevist satsing på forskning, 
nyskaping og innovasjon og nye miljøvenn-
lige løsninger. Dessuten er det viktig at det 
legges opp til en skattepolitikk som virker 
dynamisk og miljøriktig heller enn den sym-
bolpolitikk regjeringen har klamret seg til 
de siste årene, sier Sponheim.

– AFP TIL ALLE
Etter vårens lønnsoppgjør, hvor AFP-ord-
ningen ble gjort om til en integrert del av 
pensjonsreformen og den nye folketrygden, 
er det urimelig at bare fagorganiserte (el-
ler ansatte i bedrifter som har tariff-avtale) 
skal ha rett til avtalefestet pensjon (AFP), 
mener Lars Sponheim. – Mange småbedrifter 
som opererer innenfor et innenlands skjer-
met marked i tjenesteytende sektor opple-
ver betydelige kostnader knyttet til tariff-
avtaler og AFP. Det blir etterhvert vanskelig 
å konkurrere med tilsvarende bedrifter som 
ikke har tariffavtale og AFP. Dette er en av 
flere uheldige sider ved dagens AFP-ordning 
som ikke var hensikten ved opprettelsen av 
ordningen, hevder Sponheim.

– IkkE GLEM PRIMæRNæRINGENE!
– I vår higen etter olje- og gassrikdommene 
i Barentshavet, må vi ikke glemme primær-
næringene, sier Venstres stortingsrepresen-
tant, Vera Lysklætt. – I Finnmark opplever vi 
dessverre stor fraflytting. For å demme opp 
for noe av dette er det viktig at ungdommer 
både tar petroleumsrelatert utdanning som 

kan sikre dem en jobb innen denne 
næringa, men også at vi har et fokus 
på hvordan det kan bli mer attraktivt 
og lønnsomt for ungdommen å satse 
på et yrke innen våre viktige primær-
næringer, avslutter Vera Lysklætt.

www.venstre.no/smaabedrifter

Et styrket 
og forbed-
ret hjem-
fall
Det er snart hundre år 

siden vi med Venstre 

som arkitekt og pådriver 

fikk på plass lovgivnin-

gen som skulle sikre det 

langsiktige eierskapet til 

vannkraftressursene.

kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Regjeringen la før sommeren fram et for-
slag for Stortinget om en ny hjemfallsmo-
dell. Dette innebar en styrking av hjem-
fallet gjennom blant annet begrensinger 
i privat eierskap til nye vannkraftverk. 

– Venstre føler en sterk forpliktelse til 
bidra til å sikre hjemfallsordningen og 
det offentlige eierskapet til vannkraft-
ressursene, sier Gunnar Kvassheim, leder 
i Stortingets energi- og miljøkomité. – Vi 
ønsker en alternativ hjemfallsmodell ba-
sert på regjeringens opplegg, men som 
innebærer at alle private kraftverk hjem-
faller på likt.

Fremskrittspartiet og Høyre, som i 
utgangspunktet ønsker å avvikle hjem-
fallsordningen, støtter denne modellen 
subsidiert. Det betyr at det kan sikres 
bred enighet om en mer robust hjem-
fallsmodell. Men det vil ikke Regjeringen 
være med på. 

– Jeg er skuffet over regjeringspar-
tiene som har forspilt en viktig mulig-
het til å sikre en styrket og mer robust 
hjemfallsordning, sier Kvassheim. – Den 
kan derfor gå omkamper og en usikker 
fremtid i møte. Det er svært synd, avslut-
ter han.

Rikspolitisk nettverk:

– Informasjon 
virker Siste helgen i september 

samlet over 60 Venstreak-

tivister fra hele landet seg 

for å få en faglig og sosi-

al pangstart på den lange 

valgkampen. 

kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Temaet for denne helgens møte var informa-
sjonsarbeid. Venstres informasjonssjef Stei-
nar Haugsvær var ikke i tvil om at Venstre har 
mye å hente på et mer organisert og intensivt 
mediearbeid lokalt.

– Oppslutning henger sammen med opp-
merksomhet, messet Haugsvær i sin presen-
tasjon. – Vi følger med i mediebildet og fører 
statistikk over hvordan medietrykket er. Når 
vi har hatt en god medieperiode, så løftes vi 
på meningsmålingene. Hvis vi har vært late, 
synker vi.

– Selv om vi er godt synlige i nasjonale 
medier – bedre enn Krf – så har vi ikke råd til 
å glemme de viktige lokalmediene, sa Haugs-
vær. – Lokalmediene oppfattes som den vik-
tigste kilden som velgere bruker for å holde 
seg informert om politikk. Her har vi mye å 
hente!

Haugsvær oppfordret også folk til å være 
rause med hverandre. – Det er ikke det ene 
medieoppslaget som gikk feil som er proble-
met. Det er de 1000 som mangler!

På samlingen gikk man også grundig inn 
i organiseringen av den kommende valgkam-
panjen, og gav en innføring i Venstres nett-
sider. Det ble også lansert en konkurranse der 
det blir gitt pengepremier til de som har vært 
de beste og mest ivrige i media fra gang til 
gang.

Dette er rikspolitisk nettverk (RPN):
•	 4	representanter	fra	hvert	fylke
•	 Består	av	sentrale	personer	i	valgkam-

pen, inkluderer helst fylkesleder, fylkes-
sekretær og førstekandidat

•	 Ble	startet	i	2005	som	et	ledd	i	en	pro-
sess for å styrke valgkamparbeidet i fyl-
kene

•	 Møtes	6	ganger	frem	mot	valget	i	2009
•	 Blir	drillet	på	politikk,	organisasjon	og	

informasjonsarbeid

Førstereisfolket
Hva syntes du om å delta på Rikspoli-
tisk nettverk for første gang?

Anders Skoglund, Bergen Venstre
Dette var veldig lærerikt! Jeg 
har vært med i mange år, på 
kurs og i oppkjøring til valg-
kamper, men dette var poeng-
tert, målrettet og noe helt nytt. 
Spesielt bra at man begynner så tidlig. 
Utrolig moro å underbygge mediearbeidet 
med statistikk, og slik lære hvor man kan 
sette inn støtet.

Terje Cruickshank, Bodø Venstre
Ethvert forum der dyktige Venstre-

folk er samlet er en inspirasjon, 
både på riks- og fylkesnivå. Det 
gjør oss sikrere på oss selv og 

vårt politiske standpunkt. Man 
får delta! Jeg har lært mye om kontaktfla-
ter – hvem kontakter jeg? Hvem kan jeg 
bruke? De uformelle samtalene er viktige.

Ida johanne Bohmann, Moss Venstre
Jeg synes dette var kjempeinteres-
sant! Jeg var en av bare fire eller 
fem fra Unge Venstre i forsam-
lingen, og jeg er utrolig takk-
nemlig for å bli valgt til å delta 
fra	Østfold.	Vi	fikk	en	grundig	skolering	 i 
media- og pressearbeid. Jeg ble så inspi-
rert av innledningene at jeg satte meg rett 
ned og skrev pressemeldinger etterpå!

Landsstyret:

– I spiss mot 
petropopulismen
En offensiv Lars Sponheim 

fyrte av bredsider mot både 

Fremskrittspartiet og regje-

ringen da Venstres landsstyre 

var samlet til debatt. 

kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Til stor entusiasme fra landsstyret gjentok par-
tilederen også at Venstre ikke kan støtte en 
Frp-regjering. – Venstre ønsker en anstendig, 
borgerlig regjering. Det er velgerne som avgjør 
hvilket mindretall som blir størst. Hvis Frp blir 
største parti, kan det hende Siv Jensen får sjan-
sen til å danne regjering, men det vil jo ikke 
bli flertall for hennes politikk. Det kan bli ti-
denes stortingsregjereri – til beste for landet, 
sa Sponheim.

– Venstre må gå i spissen mot Frps petrole-
umspopulisme, som vi faktisk ser konturene av i 
andre partier. Vi skal gå i front for en modernise-
ring av Norge. Trangere tider gir nye muligheter, 
sa Sponheim. – Politikk handler fortsatt om å 
prioritere og det finnes ingen gratis penger. In-
genting er enklere enn å ha en nasjonalbank med 
full pengebinge, som Onkel Skrue. Det er ikke noe 
poeng å sette sammen et internasjonalt konsor-
tium for å låne penger, slik noen synes å tro.

Sponheim hadde også en egen skoleringsbolk i 
makroøkonomiske forhold, særlig sett i lys av den 
gryende debatten om bruk av oljepenger i sam-
ferdselssektoren. Møtet var dessuten preget av 
debatt rundt programkomiteens forslag til nytt 
stortingsvalgsprogram, som ble presentert av 
nestleder Ola Elvestuen. Det er duket for debatt 
i partiet, og særlig spenning knytter det seg til 
forslaget om velferds- og kommunereform.

Det mener landsstyret:

Nei til sentralt elevregister
Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forlag 
til endringer av opplæringsloven. Forslaget åp-
ner for å registrere sensitive opplysninger om 
norske skoleelever. Venstre mener lovendringen 
bryter med grunnleggende personvern, og fryk-
ter at det ikke blir en reell rett til å reservere 
seg for å avgi sensitiv informasjon.

Venstre krever forskningsløft i statsbudsjettet
Den rødgrønne regjeringen har gjennom tre år 
demonstrert at den er blottet for ambisjoner på 
forskningens vegne. Venstre etterlyser politisk 
evne til å se forskningens betydning, og poli-
tisk vilje til å prioritere forskning og kunnskap i 
statsbudsjettet som legges frem.

krafttak for læreryrket
Venstre er bekymret for lærerrekrutteringen, 
ikke minst på bakgrunn av det lave antall søkere 
til lærerutdanningene i år og den relativt høye 
snittalderen på lærerne i skolen. Dersom norsk 
skole skal ha de beste lærerne, må målet være 
at lærernes status må heves til det statusnivået 
som legene har i dag.

En mer miljøvennlig bilpark
Mer enn 20 prosent av norske klimagassutslipp er 
tilknyttet transportsektoren. Venstre krever at re-
gjeringen gjennomfører tiltak som stimulerer til 
en mer miljøvennlig bilpark. Venstre vil sikre at 
det bygges ut en skikkelig infrastruktur for flere 
forskjellige former for miljøvennlig drivstoff.

Les resten på 
http://www.venstre.no/landsstyret/
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En egen verden av debatter
Venstre har alltid likt å omtale seg selv som nyskapende, og når det gjelder å få partiet på 

nett, så var vi faktisk det. Allerede i 1995 hadde Venstre etablert en kombinert ressursdata-

base og debattforum på Internett – og jammen er det ikke i live fremdeles.  Verktøyet heter 

Venstre pluss.

Plussen, som det kalles, er et unikt verktøy for de som er aktive i ulike tillitsverv.  Her har 

man tilgang til mye av partiets interne aktivitet, også det som ikke legges ut på hjemmesiden 

til bruk for andre partier og media. Men også menige medlemmer har denne tilgangen. Her 

følger oppskriften på hvordan det brukes.

Innlogging - på to måter

Web
For nye brukere er den enkleste må-
ten å logge seg inn på er via nettsiden 
http://pluss.venstre.no/login/

First Class
Den beste brukeropplevelsen får du ved 
å bruke programvaren «FirstClass», et 
lite program du kan laste ned til din PC 
eller Mac. På http://pluss.venstre.no/ 
får du instruksjoner om hvordan du las-
ter ned programvaren. 

For enkelhets skyld viser vi i det føl-
gende nettside-versjonen. For FirstClass 
er bildet ganske likt.

Du har fått brukernavn og passord på 
din medlemskontingentfaktura. Hvis 
dette ikke virker, nøl ikke med å kontak-
te support@venstre.no for assistanse.

Netikette
Det å kaste seg ut i debatter på Internett 
er ikke det enkleste man kan gjøre. Ofte 
virker dialogen på forumene kranglete. 
Mange velger derfor å følge debattene i 
lang tid før de poster sitt første innlegg, 
og noen kommer aldri dit. Da er det nyt-
tig å huske at alle har det slik. 

Fordi man ikke ser hverandre, er det 
ofte vanskelig å tolke hensikten bak det 
folk skriver. Det vil si at folk sjelden er 
sinte eller sure selv om det ser slik ut. 
Kanskje prøver de å være morsomme?

Noen gode tommelfingerregler:
Skriv på en slik måte at du kunne sagt 

det samme til noen ansikt til ansikt.
Hvis du blir sint, vent et par timer og 

les innlegget du skrev på nytt før du 
sender det.

Ikke vær langsint. Vi er alle Venstre-
folk, og Venstrefolk er hyggelige.

Brukerstøtte
På http://pluss.venstre.no/ finner du 
mange nyttige tips hvis du lurer på 
noe.

Får du det fortsatt ikke til? Finner du 
ikke brukernavnet eller passordet ditt? 
Ta kontakt med Venstres IT-konsulent 
Christoffer Biong.

Epost: christoffer.biong@venstre.no
Telefon: 22 40 43 62 

Postkassen
Alle som er medlemmer av Venstre har fått sin egen epostadresse. Den er <bruker-
navn>@venstre.no. Se din kontingentfaktura for informasjon om ditt brukernavn.
Eposten kan brukes til kommunikasjon med andre på Venstre pluss, og som en vanlig 
epost.

I postkassen kan man  sortere post i mapper, slette, kladde, svare på mail, videre-
sende mail, laste opp filer – og det meste annet man kan med andre epostsystemer.

På en ny melding kan du skrive inn mottakers navn direkte, enten dette er en person 
eller et forum. Du trenger ikke epost-adresse så lenge mottakeren er registert på Ven-
stre pluss. Klikk Legg til, så legges mottaker til automatisk (se bilde).

Politisk info
Dette ikonet tar deg med inn til en del 
bakgrunnsstoff for politikken. Mye av 
dette finner du nå også på nettsidene. 

Her kan du finne Venstres program-
mer, og leserinnlegg og pressemeldinger 
som blir sendt ut fra Stortingsgruppa og 
hovedorganisasjonen. Under Medieklipp 
kan du følge med hvordan Venstre gjør 
det i media.

Her kan også hvert eneste medlem 
legge inn leserinnleggene de skriver i 
mappa Leserbrev. Slik kan alle medlem-
mer låne og dele ideer.

Verv: Flere ikoner
For deg som er tillitsvalgt er det kanskje 
flere ikoner på skrivebordet ditt. Det 
kan for eksempel være fordi styret du er 
medlem av har sitt eget forum.

For deg som er medlem i Unge Venstre 
eller en annen sideorganisasjon, dukker 
det opp ikoner som gir deg tilgang til 
egne områder for medlemmer av disse 
organisasjonene.

Skrivebord
Det første du møter etter innloggingen, er skrivebordet. Det kan minne om skrivebordet på en vanlig datamaskin. Merk at det er to menyer.

På menyen til venstre (1) kan du blant annet se hvem andre som er online, opprette en chat (ePrat), eller få oversikt over samtlige venstre-
medlemmer som har brukernavn (Katalog).  Avanserte brukere kan endre instillingene her.

Rullegardinmenyen til venstre (2) er viktig: Her oppretter du nye meldinger, som kan brukes til epost, debattinnlegg, eller informasjon. 
På menyen over skrivebordet (3) kan du blant annet flytte, slette eller markere elementer som lest. 
Dersom du har uleste meldinger et sted, vil dette markeres ved et rødt flagg. Dette gjelder til du har lest eller markert meldingen som lest. 

Da vil det røde flagget forsvinne. 

Debattene
Ikonet Debattene tar deg med inn dit 
politikken blir debattert. Her møter 
du de fleste som er aktive på Venstre 
pluss. 

Noen debatter kan du finne i under-
mappene, hvis du har lyst å debattere 
spesielle spørsmål uten å bli «forstyr-
ret» av andre debatter som pågår. Det 
finnes egne debattforum for Unge Ven-
stre og andre sideorganisasjoner. Det 
finnes også debattforum for hvert enkelt 
fylkeslag.

Hvis du oppretter en melding mens du 
er inne på Debattene, blir meldingen au-
tomatisk adressert dit.

Se eksempler fra Venstre pluss-debat-
tene på side 12 og 13.

Organisasjon
Bak dette ikonet finner man mange res-
surser, særlig dersom man er aktiv i par-
tiarbeidet.

Her er blant annet informasjon om 
møter i organisasjonen, om arbeidet i 
ulike utvalg, og om Venstres skolerings-
opplegg.

Under Fylkes- og lokallag finner du in-
formasjon fra ditt eget fylke – og hvis 
man er avansert, ditt eget lokallag.  Dis-
se sidene er drevet av lagene selv.

Under Folkevalgte finner du som er 
kommune- eller fylkestingsmedlem 
mange nyttige tips og råd, blant annet 
forslag til interpellasjoner. Her er det 
åpent for folkevalgte å dele av sine er-
faringer!

(1)

(2)

(3)
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skole

SOLHjELL GLEMMER LæRERNE
Utdanningsminister Solhjell jubler over en 
Sintef-evaluering som peker på positive 
erfaringer med heldagsskolen. I en tid med 
stadig økende lærermangel glemmer Sol-
hjell den viktigste utfordringen norsk skole 
står overfor - flere og bedre lærere.

– Det nytter ikke å bygge på huset hvis 
ikke grunnmuren er på plass. Venstre vil ha 
flere lærere med høy kompetanse fremfor 
flere timer i grunnskolen – det er feil rek-
kefølge og feil prioritering på nåværende 
tidspunkt, sier Odd Einar Dørum.

FRykTER FOR 
NORGES FORSkNINGSRENOMMé
Forskningsminister Tora Aasland ba nylig 
forskningsinstitusjoner være tydeligere i 
sine krav overfor regjeringen. Venstres Odd 
Einar Dørum frykter nå for Norges fors-
kningsrenommè blant våre naboland.

– Satsingen på rekrutteringen av forske-
re som ble lovet i Soria Moria-erklæringen 
er en flopp. SV har gitt opp og tapt saken i 
regjeringen, konstaterer Dørum trist. – Re-
gjeringen tar ikke den prekære mangelen 
på forskere på alvor. Man burde satse på 
kunnskap og nye ideer, gjennom bevilgnin-
ger til utdanning, forskning og næringsliv. 
Det krever politisk evne til å se forsknin-
gens betydning, og politisk vilje til å satse 
på forskning, sier Dørum.

OMFATTENDE HANDLINGSLAMMELSE
– Det er tydeligvis stor enighet blant de 
aller fleste involverte parter om at den 
nåværende boligpolitikken er et defensivt 
kapittel i historien, sier Trine Skei Grande 
etter at Venstres stortingsgruppe arran-
gerte et åpent seminar på Stortinget om 
mangelen på student- og ungdomsboliger.

– Jeg er skeptisk til at regjeringen ikke 
engang er i stand til å bistå samskipnadene 
i de store byene med tomter. Regjeringen 
bør snarest gå bort fra kostnadstaket på 
kr 600.000,- for bygging av studentboli-
ger. Dette er det samstemmighet om blant 
både Husbanken og samskipnadene, og er 
tiltak som koster lite penger, mener Skei 
Grande. 

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

BER STATSRåDEN INSTRUERE NAV
Ventelisten hos NAV har økt med 5000 
til 19000. Tidsfrister brytes hele tiden. 
Som en konsekvens av treg saksbehand-
ling tvinges folk over til sosialkontoret. 
Venstres Odd Einar Dørum ber arbeids- og 
inkluderingsminister Dag Terje Andersen 
gripe inn. – Det som nå beskrives om NAV 
og syke mennesker er helt uakseptabelt. 
Det eksisterer i dag frister, men de gir ikke 
rettigheter til brukerne som trenger hjelp. 
Nå må fristene få konsekvenser, derfor må 
det ved fristbrudd utbetales et beløp til 
syke som venter på uføretrygd på linje med 
rehabiliteringspenger. Her må statsråden 
rydde opp, sier Venstres Odd Einar Dørum.

STATUS OG STyRkE TIL POLITIET!
– Jeg har valgt å kalle politiets ordens-
tjeneste for politiets allmennpraktikere, sa 
Odd Einar Dørum under stortingsdebatten 
om bemanningssituasjonen i politiet. 

– Det er svært viktig at de gis status og 
styrke. Helsevesenet skjønte det da de måtte 
lage spesialisering for den legegruppen som 
het allmennpraktikere. Politiet bør også ta 
dette på alvor, sa Dørum. – Det er en ledel-
sesoppgave både politisk og faglig å sørge 
for at politiets ordenstjeneste får lønnsmes-
sige karriereveier som belønner dem for å stå 
i denne jobben, og at de får kompetansebyg-
ging som gjør at dette gis status.

VENSTRE REAGERER På INNSTRAMNINGER 
– Grunnløse asylsøkere må få raskere av-
slag, men det er fullstendig bomskudd å 
foreta innstramninger i familiegjenfore-
ningsinstituttet for å begrense asyltilstrø-
mingen, sier Trine Skei Grande om Regje-
ringens innstramninger i asylpolitikken.

– Å ta fra mennesker retten til et fami-
lieliv er brudd på liberale menneskerettig-
heter. Det å leve sammen med sin familie 
er naturlig, og det å bli gjenforent med 
sin nærmeste familie etter at en selv har 
fått opphold i Norge skal ikke mistenkelig-
gjøres. 

www.venstre.no/sosialtansvar

Sellafield følger 
ikke planen
Ledelsen ved det omstridte atomgjenvinningsanlegget Thorp 

kan ikke utelukke drift helt til 2020 - ti år lengre en den opp-

rinnelige planen. Dette kom frem da Venstres stortingsgruppe 

var på besøk på Sellafield 22. august.

Isak Oksvold isak.oksvold@stortinget.no
kaja W. Stiksrud post@liberal.no
– Det er urovekkende, også fordi dette var nytt 
for den norske regjeringen. Det viser at saken 
ikke prioriteres høyt nok i regjeringen, sier Gun-
nar Kvassheim (V), leder for Stortingets energi- 
og miljøkomité.

THORP-LEkkASjEN
I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av 
høyradioaktivt materiale fra Thorp-anlegget i 
Sellafield og det gikk flere måneder før lekka-
sjen ble oppdaget. Et slikt utslipp kan føre til 
radioaktivitet i både luft og sjø, noe som kan få 
alvorlige konsekvenser også i Norge, og hendel-
sen førte til at britiske myndigheter den gang 
stengte anlegget. Det har i lang tid blitt gjort 
forberedelser til gjenåpning.

FORLENGET DRIFT
Da Venstres stortingsgruppe nylig besøkte an-
legget var det fortsatt ikke full drift ved Thorp-
anlegget og det ble opplyst om at stengningen 
ville utsettes til 2015 på grunn av forsinkel-
sene. – På bakgrunn av ulike drifts- og sikker-
hetsmessige problemer er det knyttet stor usik-
kerhet til når man vil kunne oppnå full drift ved 
anlegget igjen, kan Kvassheim fortelle.  – Det er 

ikke utelukket at anlegget kan være i drift helt 
ut til 2020 på bakgrunn av de erfaringene man 
har hatt med anlegget til nå. 

Må IGjEN På DAGSORDEN
Kvassheim fortsetter: – Venstre vil fremdeles 
presse slik at regjeringen med statsministeren i 
spissen intensiverer innsatsen for å få en snar-
lig slutt på atomgjenvinningen ved Thorp-an-
legget. Vi vil benytte enhver anledning til å ta 
opp spørsmålet om stengning av anlegget med 
representanter for den britiske regjeringen, og 
vi føler en særlig forpliktelse til å følge denne 
saken. 

DET NyTTER
Venstres intense arbeid mot utslippene av det 
radioaktive stoffet technetium ble kronet med 
seier i 2004 under Bondevik II- regjeringen, da 
britiske myndigheter bestemte at utslippene 
skulle stanses. 

– Under besøket på Sellafield fikk vi bekreftet 
at utslippene av technetium nå er renset. Dette 
er godt nytt og viser at det nytter å jobbe for å 
finne andre og bedre løsninger, sier Kvassheim. 

EU behandler 
klimapakke
Å finne forpliktende løsninger på klimaproblemet står først 

på dagsorden for EU denne høsten.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Liberals Brüsselkorrespondent
Jeg har fått en trainee-posisjon på pressekonto-
ret til ALDE (Alliance of Liberal and Democrats 
for Europe), som er den tredje største partigrup-
pen i Europaparlamentet. Frem til jul skal jeg 
følge tre komiteer: Fisk og Energi/Industri (for-
di jeg er nordmann) og Miljøkomiteen. I tillegg 
vil jeg skrive artikler for Liberal slik at Venstres 
medlemmer kan følge med på det som skjer i 
Brussel den siste høsten før Europaparlaments-
valget til sommeren.

 
kLIMA På AGENDAEN
Høsten 2008 er en svært travel og viktig høst 
for EU. Europaparlamentet (EP) behandler i 
disse dager en hel klimapakke, bestående av fire 
deler: 
1.  Et direktiv for å fremheve fornybare energi-

kilder.
2.  Et direktiv for transport og lagring av CO2.
3.  Utvidelse av EUs kvotehandelsregime fra 

2005.
4.  Fordeling av ansvar for EUs felles mål om 20 

% kutt i CO2-utslipp innen 2020

Disse fire delene er nå til behandling i Miljø-
komiteen og Industri- og Energikomiteen. Til 
sammen utgjør denne planen en forpliktende 
satsing som kan redusere EUs utslipp av kli-
magasser med 20 % innen 2020. EU sier at de 
kan være villig til å heve målet sitt til 30 % i 
forhandlingene om en klimaavtale i København 
neste år. Det diskuteres nå blant annet hvilke 
økonomiske straffetiltak man skal sette inn mot 
medlemsland som ikke overholder kravene til 
reduksjon.

 

kARBONLEkkASjE 
– EN TRUSSEL MOT kVOTEHANDELEN
Et hett tema de siste ukene har vært frykten 
mot såkalt karbonlekkasje. Dvs. at frykten for 
at bedrifter i EU flytter sin produksjon til land 
i utenfor kvotehandelssystemet. Det vil føre til 
færre utslipp i EU isolert sett, men globalt sett 
vil det føre til økte utslipp. For å unngå utflyt-
ting diskuterer man derfor å gi disse utsatte in-
dustriene frie utslippskvoter frem til 2020, for å 
gi dem tid til å omstille seg. En global klimaav-
tale som inneholder en kvotehandelsavtale vil 
kunne løse dette problemet. Men i mellomtiden 
ber man kommisjonen komme et forslag til hvil-
ke industrier som kan skjermes, gjennom gratis 
kvoter. Et annet tema er hvorvidt shipping og 
vegtransport skal inkluderes i kvotehandelsre-
gimet. Industrikomiteen og ALDE er enig om at 
shipping skal inn i kvotehandelsregimet i 2013, 
og at man innen 2013 har satt en dato for når 
vegtransport skal med.

kARBONLAGRING
Karbonlagring (Carbon Capture Storage, CCS) er 
et annet vanskelig tema. Chris Davis (LibDems, 
UK) fra ALDE er saksordfører for saken i EP, og 
han er tydelig på at CCS vil kreve penger til fors-
kning fra EU, dersom det skal bli en realitet. 
Det er en viss skepsis til dette fordi man me-
ner at man forfordeler en teknologi foran andre 
nullutslippsteknologier, og er usikker på hvor 
sikker lagringen blir over tid. I desember skal 
den etter planen vedtas i EP, og godkjennes av 
Rådet. Da får vi svar på hvilke kurs EU tar i kli-
maspørsmålet, før forhandlingene i København 
neste år.

Det blir ikke plass til alt i denne spalten, men 
du kan lese mer det som skjer i Brussel på min 
blogg: www.venstre.no/blog/frodefjeldstad

Brüsselbrevet Frode Fjeldstad



12 13

stortinget

Stortinget er i skrivende stund fortsatt 
ikke i ordinær sesjon. Når Stortinget sam-
les kommer imidlertid Venstre til å fremme 
en rekke egne forslag til endringer i Grunn-
loven.

Forslag fra representantene Lars Sponheim 
og Leif Helge Kongshaug om endringer i 
Grunnloven § 107 om odelsrett: Forslaget 
innebærer at man opphever grunnlovsver-
net av odelsretten. 

Forslag fra representantene Alvhild Hed-
stein og Gunvald Ludvigsen om endringer i 
Grunnloven §§ 4 og 16 om stat og kirke: 
Forslaget innebærer å oppheve Kongens 
bekjennelsesplikt og likestille Den norske 
kirke og andre trossamfunn.

Forslag fra representantene Odd Einar Dø-
rum og Gunnar Kvassheim om endringer i 
Grunnloven § 100 om ytringsfrihet: For-
slaget innebærer å avskaffe blasfemipara-
grafen.

Forslag fra representantene Alvhild Hed-
stein og Anne Margrethe Larsen om ny § 
100d i Grunnloven om å grunnlovsfeste 
retten til asyl.

Forslag fra representantene Odd Einar Dø-
rum og Vera Lysklætt om ny § 100b og ny 
§ 100c i Grunnloven om å grunnlovsfeste 
retten til privatlivets fred og beskyttelse 
av personopplysninger.

Forslag fra representantene Odd Einar Dø-
rum og Gunvald Ludvigsen om ny § 100a 
i Grunnloven om å grunnlovsfeste bestem-
melser om rettssikkerhetsgarantier, lik-
het for loven og offentlig upartiskhet.

Forslag fra representanten André N. Skjel-
stad og representanter fra SV og Sp om 
innføring av en egen grunnlovsbestemmel-
se om vern mot diskriminering på grunn 
av kjønn og diskriminering av minoriteter.

Forslag fra representanten Odd Einar Dø-
rum og representanter fra SV om endringer 
i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 om innføring 
av stemmerettsalder 16 år ved stortings-
valg.

norge rundt

MILLIONER TIL kULTUR
Komité for kultur og idrett i Tynset foreslår 
å bruke 12 prosent av kommunens kraft-
inntekter til et nytt kulturfond. – Endelig 
kan Tynset bli kulturkommune, sier komi-
téleder	 Caspar	 Schärer	 til	 Østlendingen.	
– 12 prosent av budsjettert salg av kon-
sesjonskraft hvert år betyr i dag 1,44 mil-
lioner kroner. Det monner, smiler Schärer, 
som er Venstres eneste representant i kom-
munestyret.

øNSkER REGISTRERING I kS-REGISTER
Line Mørch (V) mener det er på tide at po-
litikere og enhetsledere i Tvedestrand får 
registrert seg i styrevervregisteret, et da-
taregister opprettet av Kommunenes Sen-
tralforbund. Tvedestrand kommunestyre 
vedtok for ett år siden at kommunen skal 
gå inn på en frivillig registrering for poli-
tikerne og kommunens toppledere (Tvede-
strandsposten).

16-åRINGER kAN Få STEMMERETT
Stavanger kommune vil søke om å få delta 
i prøveordning med 16-årig stemmerett 
ved lokalvalget i 2011. – Demokratiet er 
ikke en statisk ting, sier Iselin Nybø (V) 
til Rogalands Avis. Hun var forslagstiller 
i Stavanger bystyre. Ordfører Leif Johan 
Sevland stilte seg positiv til forslaget, 
som ble vedtatt oversendt rådmannen for 
videre oppfølging, mot stemmene til Frp, 
Pp og to i Ap.

VIL SENDE MILjøDROSjER FREMST I køEN
Miljøvennlige taxier skal få kjøre foran 
vanlige drosjer når det er kø for å plukke 
opp passasjerer, mener Jonas Eilertsen (V). 
– Slik belønner man de taxieierne som gjør 
noe for å få ned utslippene. Dette vil kle 
miljøbyen Tromsø, sier Eilertsen til Bladet 
Tromsø.

VERA SPøR MEST FOR NORD-NORGE
Stortingets egen oversikt taler sitt tyde-
lige språk: Ingen politiker i Nord-Norge 
er ivrigere enn Venstres Vera Lysklætt når 
det gjelder å kreve svar fra regjeringa om 
lokale og regionale saker.  - Dette er bare 
min måte å løfte fram de lokale sakene på, 
forklarer Venstres stortingsrepresentant fra 
Finnmark.

Har du tips til denne spalten? Send det til 
post@liberal.no.debatt Send innlegg og kommentarer til post@liberal.no. Skriv kort, lange 

innlegg øker sjansen for å bli refusert. Maksimalt antall tegn inkl 
mellomrom: Side 3-kronikk: 4000. Innlegg: 2500. Replikk: 800. 
Frist for innlegg til neste nummer er 30.10.

Slangen 
i paradis
Hvem er dette Senterparti-

et vi skal nærme oss? His-

torisk sett har Sps velgere 

mer til felles med Frp enn 

med Venstre.

Alf Helge Greaker, leder i Bergen Venstre, 
vandrer på gjengrodde stier når han i forrige 
utgave av Liberal skriver at Venstre må gå 
mot «en Borten-løsning med et omskolert 
Senterparti i det gode selskap». Greaker hev-
der videre at de «realpolitiske skillelinjene 
mellom Venstre og Sp er ikke større enn de 
som må overkommes mellom Høyre og Ven-
stre».

Hvem er så dette Senterpartiet vi skal 
nærme oss? Grunnfjellet består av ekte bøn-
der, med dertil hørende odelsrett. Den norske 
bonden i Senterpartiets bilde er ideen om 
den frie bonden, i utvidet forstand. Historisk 
sett har Sps velgere mer til felles med FrP 
enn med Venstre - de fyller gårdstunet med 
gamle traktordekk og slenger opp en garasje 
når det passer seg slik. 

I Bergens Tidende 4. juli gikk Senterparti-
ets samferdselsminister Liv Signe Navarsete 
(nå nyvalgt leder) ut og ville ha et krafttak 
for veg- og jernbaneutbygging. Gjerne med 
utenlandsk arbeidskraft. Igjen er det gamle 
Fremskrittspartitanker som kommer i ny inn-
pakning fra Senterpartiet. Som før - og det 
vil skje igjen. Er Venstre beredt til å legge 
seg tett opptil en ulv forkledd som hjelpeløs 
sau i jakten på makt? 

Debatt på Venstre pluss
Emne: Pensjonspopulisme
Fra: Boye Bjerkholt
I utkastet til nytt stortingsvalg-
program går programkomitéen 
inn for AFP til alle. Jeg har for-

ståelse for innfallsvinkelen om at så lenge det 
brukes skattekroner på AFP, så må ordningen 
gjelde for alle. Men i stedet for å gjøre en dårlig 
ordning litt mer rettferdig og i praksis innføre 
en allmenn rett til førtidspensjonering ved fylte 
62 år, bør vi – som ansvarlig parti i et sam-
funn der det er knapphet på arbeidskraft, der 
de som er i arbeidsfør alder utgjør en stadig 
mindre andel av befolkningen, og der folk lever 
stadig lengre – heller ta et oppgjør med hele 
AFP-ordningen.

AFP til alle er nok umiddelbart mer salgbart 
enn AFP til ingen, men ordningen har jo også 
en ikke ubetydelig kostnadsside – både direkte i 
form av utbetalinger, og indirekte i form av inn-
dragning av arbeidskraft – og det finnes gan-
ske mange andre ting jeg heller ville prioritert 
å bruke penger på. Den viktigste innvendingen 
er likevel at det på sikt ikke er bærekraftig at 
det stimuleres til at folk som lever stadig len-

gre pensjonerer seg tidligere og tidligere. Hva 
hjelper det med levekårsjustering av pensjons-
alder, når man uansett kan gå av med AFP når 
man fyller 62?

Emne: Re: Pensjonspopu-
lisme
Fra: Geir Olsen
Vi har allerede vært med på 
en pensjonsreform som gjør 

at hvem som helst kan gå av med pensjon 
ved fylte 62 år, AFP eller ikke. Så det toget 
har gått, Boye. Da blir spørsmålet i grunnen 
om det er rettferdig at staten skal bruke 100 
mrd kroner i løpet av de neste 40 årene på å 
øke pensjonen til de som er organisert eller 
ansatt i en bedrift med tariffavtale, eller om 
disse pengene skal deles på alle. 

Det beste argumentet mot hele AFP-ord-
ningen er at det blir dyrt for bedriftene. Og 
at mange småbedrifter dermed vil vegre seg 
for å ha tariffavtale (eller melde seg inn i 
NHO). I dag bruker NHOs medlemsbedrifter 
frivillig!!! 4 mrd i året på å sende folk de 
har bruk for ut av arbeidslivet. Det er et 

paradoks. Det vi foreslår er ikke populisme, 
men fornuftig.

Emne: Re: Pensjonspopu-
lisme
Fra: Boye Bjerkholt
At NHO bruker mange milli-
arder på å holde folk hjem-

me er for meg uforståelig. Men hadde det 
kun vært deres egne penger så hadde 
det vært helt okay. Det som er horribelt, 
og som er det store problemet her, er at 
skattebetalerne må bidra til å betale for 
denne galskapen som er fremforhandlet 
av arbeidslivets parter.

Enten kan man utvide ordningen (med 
statlig bidrag til AFP) til å gjelde alle, el-
ler så kan man fjerne det statlige bidraget 
helt. Programkomitéen har lagt seg på 
den førstnevnte løsningen, som helt klart 
er den enkleste og politisk mest salgbare. 
Jeg mener imidlertid at det er den sist-
nevnte løsningen som er mest fornuftig 
og som på sikt vil presse seg frem som 
den eneste bærekraftige løsningen.

Det følgende er hentet fra Venstres elektroniske debattforum Venstre pluss. Innleggene er redigert. 
Les resten og kast deg med i debatten på http://pluss.venstre.no/.

Emne: Veldig feil om DNA-re-
gister
Fra: Nils Reinton, dr. philos
I Aftenposten idag har Odd Einar 
Dørum og Trine Skei Grande et 

innlegg der de uttrykker bekymring for utbre-
delsen og prioriteringen av et DNA-register. De 
baserer konklusjonene sine på noe jeg tror og 
håper er misforståelser, eventuelt hysteri. 

Deres hovedpoeng er at dette registeret skal 
ta ressurser fra andre aktiviteter innenfor poli-
tiet. Jeg er imidlertid overbevist om at dette er 
et av de mest effektive tiltakene for å øke opp-
klaringsprosenten man kjenner til. Erfaringer fra 
England støtter dette. 

Et annet poeng er deres bekymring for at 
registeret skal bli for omfattende. Denne be-
kymringen tilskriver jeg det hysteriet som ofte 
fremkalles når det er snakk om DNA. Det er ikke 
noe prinsipielt forskjellig fra et DNA-register og 
et fingeravtrykksregister. Den store forbedrin-

gen med DNA som identifikasjonsverktøy at 
det er lettere å finne DNA-spor enn det er å 
finne fingeravtrykk.

Emne: Re: Veldig feil om 
DNA-register
Fra: Kyrre Holm
Mitt syn på denne saken er 
at DNA-bruk i seg selv ikke er 

illiberalt, men det er to aspekter ved lagring 
av DNA som er problematiske. Det første er 
lagring av DNA fra mennesker som aldri blir 
dømt. Jeg vet ikke hvordan dette er i Norge 
p.d., men du viser jo til England, og der har 
man etterhvert utviklet en i min mening 
farlig og forkastelig praksis hvor man regis-
trerer alle arresterte, uten at de har noen 
fungerende metode for å slette dataen. Selv 
i tilfeller der uskyldige mennesker har fått 
rettslig mehold i at politiet skal slette infor-
masjonen, blir de værende på mystisk vis. 

Når vi vet hvor flinke Den Norske Kirke er 
til å holde sine medlemsregistre oppdatert, 
er ikke min tillit til norske myndigheter på 
området noe større enn til engelske.

Emne: Re: Veldig feil om 
DNA-register
Fra: Nils Reinton
Du har gode argumenter og 
meningene dine deles nok 

av mange. Jeg er imidlertid usikker på om 
praksisen du viser til virkelig er «farlig» og 
«forkastelig». Jeg er sikkert i mange regis-
tre, og selv om jeg kan irritere meg over 
dette så er jeg usikker på i hvilken grad 
dette faktum er farlig for meg som person. 
Farligheten består vel i muligheten for 
misbruk, og da hovedsaklig misbruk utført 
av offentlige etater. I et velfungerende, og 
liberalt! demokrati vil jeg mene at sjansen 
for slikt misbruk minimaliseres.

INNLEGG
Daniel Heggelid-Rugaas
Hjartdal, Telemark
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helt liberalt
unge venstres side

GENERALSEKRETÆREN:

Venstre-skulen
Venstre-skulen hadde sin 

spede start våren 2006. 

Vel to år etter etableringa 

er kursopplegget i bruk i 

alle fylke og i svært mange 

lokallag. 

Interessa for både å arrangera kurs og å del-
ta er stor. Berre i år har rundt 400 medlem-
mer gjennomført trinn 1 eller trinn 2. 

Tilbakemeldingane frå deltakarane tyder på 
at Venstre-skulen dekker eit viktig kunn-
skapsbehov og representerer eit lågterskel-
tilbod for engasjement. For partiet er skulen 
eit viktig tiltak for partibygging og for å 
sikra at fleire målber sosialliberal politikk 
i kvardagen. 

Venstre har eit potensiale på minst 12 – 
15% oppslutning. Kor vidt me nærmar oss 
eit slikt nivå ved neste val, er opp til oss 
sjølve. Eit enkelt, men viktig tiltak er å få 
så mange som mogleg til å gjennomføra eit 
Venstre-skulekurs.  Di fleire som deltek, di 
fleire vil ha tryggleik til å vera gode ambas-
sadørar for sosialliberalismen i eige nær-
miljø og omgangskrets. 

Ønskjer	du	å	bidra	til	eit	optimalt	valresul-
tat for Venstre? Start gjerne med å delta på 
Venstre-skulen eller få ein annan til delta. 
Der møter ein likesinna og lærer meir om 
partiet, politikken og korleis ein bør gå 
fram når ein skal profilera politiske stand-
punkt og saker. I tillegg er det sosialt og 
kjekt!

Terje Breivik
generalsekretær

meningsmålinger

kalender

avstemning på venstre.no

OkTOBER   
17.  Sentralstyremøte
18.-19.  Kommunalkonferanse (Quality Hotel Gardermoen)
18.-19.  Kurshaldarkurs i Venstreskulen trinn 1 (Quality Hotel Gardermoen)
25.  Lørdagsseminar

NOVEMBER
7.-8.  Sentralstyremøte
17.  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)

Parti August Endring fra juni Mandater august Stortingsvalget 2005
Ap 26,5 0,5 48 -13
Frp 30,8 1,8 55 17
Høyre 16,3 -1,7 27 4
SV 6,7 0 11 -4
V 6,1 0,3 10 0
Krf 5,5 -0,6 9 -2
Sp 5,2 0 8 -3
Rødt 1,8 0 1 1

Den nye overvåkingsloven 

i Sverige gir svensk forsvar 

anledning til å overvåke 

innholdet i all data- og te-

lekommunikasjon som pas-

serer Sveriges grenser. En 

trussel mot personvernet?

Ja: 87% (291)

Nei: 12% (42)

Ja

Nei

The next level!
Nå har man bak seg en som-

mer hvor WTO - forhandlin-

gene igjen falt sammen og 

klokken tikker nærmere 2015 

og slaget for oppfyllelse av 

FNs Tusenårsmål. Det får en 

til å tenke; mangler vi noe? 

Jeg er overbevist om at det 

er demokratiet som best lø-

ser utfordringer, og mange 

av de utfordringene vi står 

overfor kan ikke løses innen-

for nasjonalstatens grenser. 

Vi må ta demokratiet til et 

nytt nivå!

Unge Venstre har lenge vært forkjemperer for 
et verdensdemokrati, et verdensparlament og at 
hvert enkelt menneskes stemme skal ha noe å si, 
også på det globale nivået. Vi møter i dag utfor-
dringer som ikke kan løses innenfor rammene til 
den tradisjonelle nasjonalstaten. Her kreves det 
et tett verdensomspennende samarbeid. Dette 
kan løses gjennom et verdensparlament som har 

klare lovfestede politiske begrensninger. Bare 
overordnede globale spørsmål knyttet til miljø, 
sikkerhet, handel og fordelingspolitikken skal 
ligge innenfor dette handlingsrommet. I tillegg 
må menneskerettighetene befestes som global 
lov, under oppsyn av en global domstol.

I dag ser vi små skritt på veien mot et ver-
densparlament. Det er stor oppslutning om FN 
som organ og felles møteplass. Et forslag om å 
fjerne FN ville blitt møtt med ramaskrik så man 
er inneforstått om at det er viktig med en felles 
global arena som møter felles globale utfordrin-
ger. Et verdensomfattende demokrati vil legge 
veien åpen for en rettferdig, global økonomisk 
politikk. Med et stabilt demokrati vil markeds-
kreftene og politikk kunne spille på lag. Dette 
vil kreve noe av både rike og fattige land. Det 
vil kreve noe av alle verdens borgere og deres 
stemmer. Et verdensdemokrati vil bety slutten 
på rikmannsklubber og koalisjoner av diktatur. 
Som liberaler vil jeg kjemp for muligheten for at 
min stemme skal utgjøre en forskjell i de lokale 
valgene, i de nasjonale valgene og i fremtidens 
globale valg!

Kjære liberalere!
Til dere som var der: Takk for en fantastisk 
sommerleir! Det var den største noensinne og 
var virkelig et eventyr fra ende til annen. 
Etter å ha fått samlet oss og savnet etter sol 
og bading har avtatt, kan vi nå begynne å 
glede oss til høstens aktiviteter.

17.-19. september arrangerte vi jenteseminar 
i Oslo. Der fikk 15 jenter debatt- og taletek-
nikkurs og litt innføring i hersketeknikker. Så 

da gjenstår det å se om 
jentene banker guttene 
på landsmøtet på Notod-
den 10.-12. oktober.

På årets landsmøte skal vi revidere vårt poli-
tiske program fra bunnen av etter en prosess 
som har pågått i hele år. La oss lage et pro-
gram som peker ut de gode liberale løsnin-
gene og som vi stolt kan forsvare i skolede-
batter til neste høst.

Etter landsmøtet blir det igjen arrangert 
lederseminar for nye og kommende lokal-
lagsledere. Er du interessert i å delta, send 
en e-post til boyeb@liberal.no. Det er altså 
adressen til vår nye organisasjonssekretær; 
Boye Bjerkholt, som er kjent bl.a. fra sitt tid-
ligere verv som internasjonal leder. Han blir 
den nye kontakten for lokal- og fylkeslagene, 
så de som ikke kjenner ham får nok snart mu-
lighet til det.

Høstkampanjen vår i år blir lansert i oktober 
og handler om personvern. Vi oppfordrer dere 
alle til å bruke kampanjemateriellet aktivt 
når har medlemsaktiviteter. Det er en god 
måte å verve medlemmer på også. Ta det med 
ut på skolene!

Ha et nydelig høstsemester.
hospitant i Europaparlamentet

Venstre har inngått avtale om en hospitantordning med den liberale gruppen i Europa-
parlamentet, ALDE. Hospitantperioden er på 3 måneder, og periodene går fortløpende. 
Hospitanten får et stipend fra ALDE på 1 250 euro pr. måned til dekking av utgifter. 

ALDE kan være behjelpelig med å finne bopel.

Venstres medlemmer inviteres med dette til å søke om å være hospitant i ALDE. Søknad med 
CV sendes til assisterende generalsekretær Rita Sletner.

For opptak til første ledige periode, ta kontakt innen 1. november. 
Ved spørsmål om senere perioder eller annet praktisk, ta kontakt med Rita på epost: rita@

venstre.no, eller telefon 22 40 43 66.
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siden sist

ENkELT OG EFFEkTIVT
Vi kan ikke ha et samfunn som skal forby 
alt mulig. Å stoppe det ved grensen er det 
mest effektive.

Frps sjefsskeptiker Christian Tybring-
Gjedde gir sin variant av en kjent 
liberal doktrine til klassekampen.

HELT ENIG I ALT NyTT OG SPENNENDE
Jeg er tilhenger av at vi nå må satse på 
heroinassistert befruktning!

Borghild Tenden, på omvisning med 
Akershus Venstre i september

LITT FOR kjEDELIG
Vel, jeg tenner egentlig ikke på «ansten-
dighet», altså.

Stortingsgruppens Mirjam Engels-
jord forteller mer enn vi vil vite når 

rådgiverne diskuterer nye slagord for 
Venstre.

BARE kyNISME
Du ser på disse folkene bare som kunder! 
Du ser dem ikke som mennesker! Du sitter 
og smiler fra øre til øre og fyller lomme-
bøkene til eierne dine, det er det du driver 
med!

kulturminister Trond Giske skjeller ut 
kyniske spillselskap på Redaksjon én.

IkkE kyNISME, MEN REALISME
Å være motstander av spillterminaler, for-
toner seg for meg som å være mot nett-
bank eller andre automatiske tjenester.

Trond Giske forklarer hvorfor alt blir 
mindre kynisk når staten står bak.

MER REALISME?
Et forbud mot betalingsformidling vil være 
et effektivt virkemiddel mot internettspill 
som kan skape spilleproblem.

Trond Giske føler ikke at nettbanker 
innenlands og utenlands er helt sam-

menlignbare størrelser.

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

partifolk

Mye partifolk denne gangen, ettersom spal-
ten ved en lang rekke inkurier falt ut i forrige 
runde. Vi hopper rett i dementisalaten, og 
beklager dypt at rådgiver i stortingsgruppen, 
ketil kjenseth, tidligere ble tillagt 39 år, 
han feiret etter sigende nemlig stort da han 
fylte 40 den 13. september. Vi tar også med 
at Venstres gruppeleder i Ås, jorunn Nak-
ken, fylte 48 år 22. august (og hun er ifølge 
tipseren den vakreste venstredama i Norge!)

Vi kan videre opplyse om at Pia k. Marken 
ble beskjedne 36 år 5. september. Elin Wiik 
på Andøy jubilerte med sine 60 den påføl-
gende dag. Jubilerte gjorde også May Britt 
Vihovde, hun ble 50 den 15. september. Poet 
og konsulent Martin Bratt i London klatrer 
videre i tredveåra, og ble 31 år 23. septem-
ber; eksgeneralsekretær Geir Rune Nyhus 
ikke ble mer enn 39 år 26. september, mens 
varafylkesordfører Runolv Stegane fylte 56 
år 30. september, hvilket er samme dag som 
Tor ytre-Arne i Rogaland blir akkurat like 
gammel (og det skjer altså hvert år).

Anton Dahl som har vært kommunestyre-
medlem i en mannsalder  fylte 59 år, 1. okto-
ber. Dagen etter rommet hele tre bursdager: 
Borghild Drejer, Fræna, ble 49 år, jon Erland 
Madsen, tidl. styreleder i Venstrepressen as, 
ble 51 år og nestleder Trine Skei Grande ble 
bare 39 år gammel (nesten ikke gammel i 
det hele tatt, altså). jan kenneth Stavenes, 
tidligere sentralstyremedlem i Unge Venstre 
fra Oppland, nå bosatt i Kristiansand, ble den 
fjerde oktober 32 år. Målfrid Vogt fylte 64 år 
4. oktober. Gratulerer alle sammen! 

Og hvis ikke posten spiller oss et puss, så 
rekker vi å forhåndsgratulere noen også: 
Først og fremst en ærbødig gratulasjon til 
venstrehøvding Halfdan Hegtun i Bærum, 
som haler innpå Haakon Lie og jubilerer med 
sine imponerende 90 år 8. oktober. 

Ola Elvestuen, fylkesleder i Oslo, tar steget 
ut i neste fase med sine 41 år neste dag. Tid-
ligere statssekretær i Finansdepartementet 
Tori Hoven fyller 46 år 11. oktober. Samme 
dag fyller Edel Mikkelsen i Haugesund 59 
år. 12. oktober blir Torleiv Rogne i Møre og 
Romsdal 67 år, samme dag som stortingsre-
presentant Odd Einar Dørum har halvjubi-
leum med sine 65 år. 17. oktober fyller tid-
ligere politisk rådgiver Hilde Harwiss 39 år. 
Tidligere stortingsrepresentant Helene Falch 
Fladmark blir 42 år 27. oktober. Samme dag 
blir Akershus Venstres jan M. Vevatne 58 
år. Torhild Holgersen blir 54 år 28. okto-
ber, mens tidligere generalsekretær i Unge 
Venstre, øystein k. Flakstad blir 39 år 29. 
oktober. 

Stein Runar Olsen, Oppland Venstre, fyller 
33 år 2. november, Sveinung Toft, Lindås, 
fyller 41 år 4. november og Marie Fangel, 
Tromsø Venstre, fyller 68 år 5. november. Liv 
juchelka, Hol, fyller 59 år 6. november. An-
ders Buestad fra Lillesand fyller 76 år 11. 
november, mens Helge Stiksrud fra Buskerud 
fyller 54 år den 13. november. Tidligere poli-
tisk rådgiver og nå Oslo Venstre-styremedlem 
Sverre Molandsveen kan jubilere på 35-års-
dagen 15. november. Samme dag fyller Berit 
Anne S. Triumf i Kautokeino Venstre 42 år.

Nok en gang: Gratulerer alle sammen! (Og 
husk at denne spalte ikke er fremmed for nye 
innspill og dementier på post@liberal.no). 

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Halfdan
Hegtun


