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Ingen kan være skråsikre på virkemidlene i en 
situasjon der den internasjonale finanskrisa 
vil slå inn med økende kraft i realøkonomien. 
Ikke siden jeg kom på Stortinget høsten 1993 
har forutsetningene endret seg så raskt et-
ter framleggelsen av et statsbudsjett som nå, 
dengang i motsatt retning. 

Jeg har ikke sett behovet for noe «kriseforlik» 
utenfor de rammer vi har for budsjettbehand-
lingen. Rundt finanskomiteens bord sitter alle 
partier, og der kunne «en annerledes budsjett-
høst» ha vært behandlet med ydmykhet og 
samarbeidsvilje. Men statsministeren har be-
stemt at de tankene som ble tenkt i vår, står 
seg til evig tid.

For Venstre er det i denne fasen avgjørende 
at Norges Bank kan sette renta mer ned. Det 
betyr disiplinert pengebruk og forventninger 
til et moderat lønnsoppgjør til våren. Vi følger 
handlingsregelen – som Regjeringen og Høyre 
– for ikke å ødelegge for dette. Det er derfor 
med undring jeg ser at Kristelig Folkeparti hi-
ver seg på med ekstra oljepenger. Frp er som 
før i sin egen verden. 

Lav rente er et signal til alle om å holde 
aktiviteten oppe. Om å tore kjøpe ny 
leilighet, pusse opp badet, kjøpe mer 
miljøvennlig bil, osv. Renta er det 
beste virkemiddelet, og er jobb nr 
1,2 og 3 i denne situasjonen. 

I tillegg er tiden inne til å løfte næ-
ringspolitikken. Regjeringen har hatt 
tre gylne år, og har kunnet ta bedrifte-
ne for gitt. Nå trenger de politisk opp-
merksomhet igjen, slik at de kan holde 
hjulene i gang og fornye seg. Venstre har 
lagt fram det mest næringsvennlige stats-
budsjettet. I motsetning til Regjeringen, 
er Venstre glad i bedriftene våre og øn-
sker velkommen eiere som vil satse også 
i vanskelige tider. 

Krisetider er også tid for oppbrudd til 

det nye. Derfor må denne situasjonen også sty-
res mot en ny kurs: En grønnere og mer kunn-
skapsbasert økonomi. Venstre satser tungt på 
omlegging fra røde til grønne skatter. Lavere 
skatt på arbeid og bedrifter, mer på forurens-
ning. Ingen taper i sum, men man kan velge å 
vinne ved å være mer miljøvennlig. 

Med tung satsing på samferdsel (tog, trafikk-
sikkerhet og vedlikehold), på lærerløft, fors-
kning og kampen mot fattigdom blant barn, 
har Venstre i sum det mest radikale og fram-
tidsretta budsjettforslaget for 2009. 

Dokumentet har et vell av gode enkeltforslag 
som dere alle må være med og vise fram for 
velgerne i tida framover. Finn dokumentet på 
www.venstre.no og skriv det ut med en gang!

Lars Sponheim

Radikalt budsjett for 
grønnere økonomi
Krisetider er tid for oppbrudd til det nye. Derfor må denne 

situasjonen også styres mot en ny kurs: En grønnere og mer 

kunnskapsbasert økonomi.
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Endring vi 
kan tro på?
Venstre, som innførte det moderne folkestyret, 
bør stå for et EØS-opprør. Folk bør få stemme på 
de som lager lovene sine. Punktum.

Et raskt blikk på www.eos-saker.org gir et 
skremmende og realistisk bilde på hvor inte-
grert Norge er i EU-prosessene. Realistisk fordi 
den samler alle direktiver som er EØS-relevante. 
Og skremmende siden man ser hvor lite debatt 
det er i Norge før et direktiv blir vedtatt i EU.

I skrivende stund behandler Europaparlamen-
tet og Rådet følgende forslag:

• Arbeidstidsdirektivet • Tilleggspensjons-
direktivet • Vikardirektivet • Elektronisk kom-
munikasjon • Lufttransport og flyplassavgifter • 
CO2-fangst og -lagring • Fornybare energikilder 
• Marin strategi • Nytt kvotehandeldirektiv for 
klimagasser • Erasmus Mundus II • Forsvarsan-
skaffelser • Tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Har du hørt noen norsk politiker uttale seg 
om noen av disse sakene i media? Hvor er pro- 
og kontra-argumentene?  Hvor er demonstran-
tene, forskerne og de engasjerte velgerne?

Samme dag som Venstres stortingsgruppe og 
norsk media var opptatt av det norske stats-
budsjettet skjedde det nesten uvirkelige vedtak 
i Europaparlamentet. Tirsdag 7. oktober var en 
høyst virkelig dag. På samme dag skulle man 
i Europaparlamentet vedta både hvordan frem-
tidens CO2-kvotemarked skulle se ut, om man 
skulle forby skitten kullkraft og et forslag om 
massiv økonomisk støtte til CO2-fangst. Om det 
går an å redde verden på en dag, så er dette noe 
av det nærmeste man kommer.

I Norge har vi lenge ønsket CO2-fangst, blant 
annet ved vårt eget pilotanlegg på Mongstad 
som Stoltenberg definerte som en prestasjon på 
linje med USAs månelanding. EU har gitt grønt 
lys for at 12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-
fangst kan settes i gang før 2015.  EU har i 
Stoltenbergske ordlag lansert 12 måneferder.  

CO2-fangst, CCS på stammespråket, kan halv-
ere utslipp fra alle kraftstasjoner innen 2050 og 
er et avgjørende element i EUs miljøplan for å 
begrense global oppvarming. 

I dag er kostnadene for kraftverk med kar-

bonlagring opp mot det doble av konvensjonelle 
kraftverk uten rensing. Derfor foreslår parlamen-
tet at 500 millioner karbonenheter fra kvotehan-
delssystemet (ETS) går til demonstrasjonspro-
sjektene med CO2-fangst. Inntektene de får av 
salg av disse gratiskvotene får de kun når CO2en 
blir lagret permanent i undergrunnen.

Verdien av denne støtten vil variere med pri-
sen på CO2 når den faktisk lagres, men støtten 
kan da fort få en verdi opp mot 10 milliarder 
euro.  Europaparlamentet vil nå gå inn i for-
handlinger med det franske formannskapet for 
å sikre en avtale mellom parlamentet og EUs 
regjeringer før utgangen av året. 

Venstre burde utfordre miljøvernminister Erik 
Solheim på hva han gjør for å få de nordiske 
miljøministrene, som er skeptiske til finansie-
ringsmodellen for CO2-fangst, til å stemme for 
dette forslaget når det kommer opp i Rådet? 

Parlamentet vedtok også lovgivning som for-
byr bygging av nye kullkraftverk fra 2013 hvis 
de ikke er utstyrt med CO2-fangstteknologi. 
Dette har vært en lang kamp for europeisk og 
norsk miljøbevegelse. Dette er så radikalt at 
man kunne tro det kom fra Unge Venstre. 

For miljøets skyld er det åpenbart bra at våre 
politikere har omgjort Stortinget til en kopimas-
kin for EU-lovgivning. For det norske demokra-
tiet er det en katastrofe. I selvmordsparagrafenes 
tid vil ingen i dag snakke høyt om EØS-avtalens 
skyggesider. Alle har stille godtatt en avtale som 
har gjort oss blinde for debattene i EU, men best 
i klassen til å kopiere og betale for lovene. Her 
burde Venstre som innførte det moderne folke-
styret stå for et EØS-opprør. Folk bør få stemme 
på de som lager lovene sine. Punktum.  

Det finnes kun ett realistisk alternativ til EØS 
og det er EU-medlemskap. Den store forskjel-
len ville vi kunne se i Dagbladet, på TV2 og  
i andre medium. Norske politikere ville måtte 
stå offentlig til ansvar for den lovgivingen og 
de meningene de ytret i EUs organer. Og op-
posisjonen ville fått folkevalgte de kunne stille 
til veggs, ikke kun et ansiktløst EØS-byråkrati. 
Dermed får det sivile samfunnet virke og kraften 
i de gode argumenter seire. 

Forandring, sto det på Barack Obamas valgkamp-
skilt. Hva står det på Venstres Europapolitikk? 

GJESTESKRIBENTEN
Erlend Sand

LEDER:

Stein for 
stein fram-
for valet
Over 1200 framlegg har til no blitt sendt inn 
til programkomiteen, etter at dei la fram sitt 
utkast til nytt stortingsvalprogram. Det vitnar 
om ei enorm interesse og eit kraftig engasje-
ment for kva politikk Venstre skal gå til val på 
i 2009. Knapt noko kunne ha vore betre. 

For å gjere eit godt valresultat er det jo 
ikkje nok å ha eit godt program. Ein må også 
ha mange menneske som kjenner eigarskap 
til programmet og til partiet. Det er desse 
menneska som er ryggrada i valkampen.

Og det er framleis høve til å ta del i dette 
engasjementet. Komiteen legg, med bak-
grunn i innspela dei no får, fram eit nytt 
utkast i desember. Dette utkastet bør bli 
handsama i alle lokal- og fylkeslag før pro-
grammet endeleg skal vedtakast på landsmø-
tet i april. 

Ei slik demokratisk forankring er kjenne-
teiknet på eit inkluderande parti. For vår del 
håpar vi på eit offensivt program, som kan 
fungere som ein leietråd ikkje berre for den 
nye stortingsgruppa, men for heile partiet. 
Det fordrar eit omfattande program og ditto 
handsaming.

Like viktig som programmet er kven som 
skal forvalte det dei neste fire åra. Nomina-
sjonsprosessane er i full gang i dei ulike fyl-
kene, og enkelte fylker har allereie nominert 
sine kandidatar. I andre fylker er spenninga 
høg og kampvoteringar varsla både på før-
steplass og andre plassar. 

Vi tillet oss å håpe på offensive løysingar 
også her. Venstre har i snitt den eldste stor-
tingsgruppa av alle parti i dag. Det er både 
ein fordel og ei ulempe. Men partiet gjer 
godt i å tenke på kven som skal bere den so-
sialliberale fana også i åra som kjem. Vi trur 
på ei like engasjert medlemsmasse i denne 
prosessen, og reknar med at alle sluttar opp 
om resultata.

Eit tredje område der det aukande enga-
sjementet i Venstre er meir enn tydeleg, er 
i skuleringsprosessen. Venstreskulen har så 
langt dette året hatt over 450 deltakarar – 
og det i eit år mellom val! Skal vi vere best 
mogeleg budd på valkamp, kan vi imidlertid 
ikkje ha for mange deltakarar på desse mø-
tene. Sentralleddet står klar til å assistere 
lokallag som vil arrangere.

Slik kan engasjement kanaliserast inn i 
synlege resultat på valnatta.
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miljø

KREVER STANDARDER FOR DYREVELFERD
– Aktivt dyrevern er målestokk på vår kul-
turelle utvikling. Venstre mener dyr har en 
egenverdi, og skal behandles med respekt. 
Derfor vil Venstre fastsette klare mini-
mumsstandarder for dyrevelferd, sier Gun-
nar Kvassheim. Venstre vil fastsette krav 
for dyrevelferd for alle dyr i samfunnet, 
både for produksjonsdyr, selskapsdyr og 
forsøksdyr. Venstre vil avvikle pelsdyrdrif-
ten innen 2012 dersom ikke dyrevelferden 
blir forsvarlig.

KREVER OppFøLGING 
AV KLImAFORLIKET
– Klimaforliket må følges bedre opp enn 
det Regjeringen har lagt opp til i sitt for-
slag til statsbudsjett. Det er paradoksalt 
at Regjeringen i forhandlingene om kli-
maforliket i Stortinget kategorisk avviste 
mange tiltak som miljøminister Solheim i 
ettertid trekker frem, mener Gunnar Kvass-
heim. Venstre etterlyser nå Regjeringens 
oppfølging av klimaforliket på flere områ-
der. Gjennom en spørsmålsaksjon utfordrer 
representantene ulike statsråder på syv te-
maområder der klimaforliket ikke har blitt 
fulgt opp som forutsatt.

VIL HA BELøNNINGSORDNING 
FOR SYKKEL
Som eneste parti går nå Venstre inn for at 
byer som er flinke til å legge til rette for at 
flere kan sykle i stedet for å ta bil, skal be-
lønnes med millioner fra staten. – Trond-
heim har allerede en større andel syklister 
enn landsgjennomsnittet, og hvis vi får 
midler til å bedre forholdene til syklistene 
ytterligere, har jeg god tro på at vi kan bli 
sykkelby nr. 1 i Norge, sier bystyremedlem i 
Trondheim, Guri Melby. I stortingsvalgpro-
grammet for neste periode setter Venstre 
som mål at andelen av reiser med sykkel 
skal være ti prosent innen 2020. 

www.venstre.no/miljo

Ombudsmann 
og Venstremann

SpESIALTILBUD TIL VENSTRE-mEDLEmmER: KR. 260,-
pORTOFRITT TILSENDT

Ordinær pris kr. 298,-. Du kan også bestille pr. e-post: ordre@commentum.no

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Den har hans tidligere politiske rådgiver Marit 
Meyer ført i pennen i tett samarbeid med Dø-
rum. Han har i snart 50 år preget norsk politikk 
som lokalpolitiker, partileder, stortingsrepre-
sentant og statsråd. I boken forteller Dørum om 
noen av de vanskelige 

politiske sakene han sto ovenfor som justismi-
nister.

– Boken forklarer hvordan jeg jobber og har 
jobbet for å forene justis- og sosialpolitikk, sier 
Dørum.

– Du gav også ut en bok i 1999. Hva har 
skjedd i disse snart ti årene som du vil fortelle 
om?

– Jeg har vært justisminister i 5 år, i to for-
skjellige regjeringer, og jeg har i samme periode 
jobbet intenst med utdannings- og forsknings-
politikk. Forrige bok gav mersmak til å kunne 
fortelle om alt dette. Dette ble forsterket av 
at jeg i sommer bestemte meg for ikke å stille 
til gjenvalg til Stortinget.

– Jeg forteller om det å være ombuds-
mann, som er å lytte blant borgerne om hvil-
ke utfordringer som finnes, skape løsninger 
der det er nødvendig, og deretter finne ut 
om løsningene er gode nok. Det er et seigt 
og systematisk arbeid i stort og smått, og 
det gir resultater. Politikk er ikke noe reali-
tyløp. Jeg synes det er viktig å gi bidrag til 
denne måten å tenke og jobbe på.

Dette er historien om arbeidet med å 
forene sosialpolitikk og justispolitikk. 
Rusmisbruk og barne- og ungdomskri-
minalitet skulle forebygges. Samtidig 
skulle terror og organisert kriminalitet 
bekjempes uten at borgernes rettigheter 
ble svekket. I disse skjæringspunktene 

ligger det mange vanskelige dilemmaer for en 
liberal politiker.

– Føler du som politiker en forpliktelse til å 
fortelle på denne måten?

– Det er mange måter å fortelle på. Mange 
forteller bare muntlig. Men skriftlig fortelling er 
å etterlate erfaringer til andre, som kan vurdere 
og analysere det du kommer med. Politikk er 
sosial kontakt, og jeg er en sosial politiker. Jeg 
tenker og utvikler sammen med andre. Jeg er 
også en muntlig politiker, derfor har det vært 
bra å kunne gjøre dette i et utmerket samarbeid 
med Marit Meyer. Vi har lagt vekt på fortellinger 
og resonnementer i en muntlig form. Jeg håper 
det kan komme til nytte.

– Mange episoder i perioden har preget meg. 
Det handler først og fremst om møtet med men-
nesker, fra mennesker som er rusavhengige og 
som sliter, til dommere, politifolk, fengselsan-
satte, og innsatte. Det er vanskelig å glemme 
politimannen som ble skutt i Stavanger. Jeg 
møtte ham 2 måneder før han ble skutt. Da for-
talte han at han skulle kjøre hvite busser til 
Auschwitz for å lære unge mennesker om his-
torien. Han var opptatt av å berge liv, og av 
nødtjenesten. Det gjorde et sterkt inntrykk.

– Det er en fare i politikken at man kommer 
så tett inn i systemene at man glemmer at sys-
temene er til for menneskene. De opplevelsene 
jeg formidler, har gitt pågangsmot og påmin-
nelser om dette, avslutter Odd Einar Dørum.

I midten av november slipper Odd Einar Dørum sin nye bok, «Ombudsmann på jobb».

Hva sitter du igjen med etter 
Kommunalkonferansen?

Toril Berge, bystyremedlem, Oslo
Jeg sitter igjen med masse nyt-
tige, saksretta innspill, og en 
forbløffelse over hvor lett det 
er å kjenne igjen Venstre-folk 
uansett hvor de kommer fra. Man 
kjenner dem igjen på språk, oppførsel og 
engasjement. Sitter spesielt igjen med 
mange gode innspill på lokalt barneverns-
arbeid som Rita Sletner gav i sitt innlegg.
 
marit Barsnes Krogsæter, fylkestingsre-
presentant, Sogn og Fjordane
Eg syntes det var veldig inspirerende å 

være til stades på møtet. Spe-
sielt det å snakke med andre 
som sitter i fylkesstyrer rundt 
i landet var veldig nyttig.  Det 

er ikkje så ofte vi får høve til 
det. Særleg gjennomgangen til Ola 

Elvestuen om å rydde plass til lokaldemo-
kratiet var fin.

Tor Olav Steine, fylkestingsrepresen-
tant, Akershus
Det var en rik erfaringsutveks-
ling. Jeg fikk vite mye om 
hvordan andre i Venstre jobbet 
i sine kommuner og fylker. Det 
var spesielt en del temadebatter på 
slutten av konferansen der folk fikk synlig-
gjort sine erfaringer gjennom spørsmål og 
svar. Det var nyttig. 

– Kjør kampanje!
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Det hevdet nestleder Trine Skei Grande overfor 
forsamlingen med Venstre-kommunepolitikere 
som hadde funnet veien til Gardermoen og 
Venstres kommunalkonferanse 18. og 19. okto-
ber. Til sammen var 130 Venstrefolk samlet her 
denne helga.

SAmARBEID LOKALT OG SENTRALT
Grande hadde nettopp kommet hjem fra et må-
nedslangt opphold i FN i New York, og hadde 
kanskje latt seg inspirere av Barack Obamas 
valgkamp da hun forklarte deltakerne at sam-
handling og koordinasjon mellom lokal- og sen-
tralledd styrker både budskap og engasjement. 
– Vi vil jo at Venstre skal synes! Vi vil at folk 
skal se på Venstre, og vi synes at de samme tin-
gene er viktige uansett hvor. Vi må slutte å tro 
at fienden er blant oss selv, mente Grande.

– Kampanjer trenger heller ikke være så om-
fattende, med dyrt produsert materiell, mente 
Grande videre. To kampanjer ble lansert på kon-
feransen, som en mulighet for kommunepoliti-
kerne til å sette Venstrepolitikk på dagsorden 
flere steder i landet samtidig. 

100 SKOLER på 100 DAGER
Den ene kampanjen har som utgangspunkt at 
Venstrepolitikere skal til sammen besøke 100 
skoler i løpet av kampanjetiden, etter modell fra 
Odd Einar Dørums omfattende skoleoppmøte. 
Her får politikerne prøvd ombudsrollen i praksis. 
Det er også utarbeidet forslag til interpellasjon 
og pressemeldinger. 

mILJøSTATUS I KOmmUNENE
Den andre kampanjen henger sammen med Ven-
stres lovforslag om at kommunene skal ha plikt 
til å orientere om miljøstatus 
i årsmeldingene, slik be-
drifter også plikter. 
Målsetningen er 
at 50 kommuner 
skal gjøre dette av 
fri vilje før loven 
eventuelt foreligger. 
Les mer om kampan-
jene på www.venstre.
no/organisasjon.

– En politisk kampanje er en 

måte å tenke på, og en måte 

å organisere arbeidet på. Det 

er et virkemiddel for å gi fo-

kus på det som er viktig, og 

det gir partiet igjen styring 

over dagsorden og sakslista. 

Kampanje er repetisjonsøvel-

ser, men det styrker budska-

pet.
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Demokratiets avantgarde
Unge Venstre 1909-2009
27. januar 2009 fyller Unge Venstre 100 år. Dette feires også 

med en jubileumsbok. Liberal har intervjuet redaktørene for 

jubileumsboken, Guri Melby og Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Jens Harald Eilertsen
jensharaldeilertsen@gmail.com
Dette er 100 års historie mellom to tykke 
permer. Hvordan har dere lagt an arbeidet?
Vi bestemte oss ganske fort for å inkludere så 
mange som mulig i arbeidet. Målet er å lage en 
bok som flere har et eierskap til. Det lar seg 
best gjøre ved å spre skrivingen på flere perso-
ner. Slik ble dette en artikkelsamling.

Har det vært et krevende arbeid for dere å 
plukke ut bidragsytere?
Vi trodde det skulle bli vanskeligere enn det viste 
seg å være. Anders Kirkhusmo og Øystein Brekke 
skriver om oppstarten og mellomkrigstiden. Jørn 
Rattsø og Torgeir Anda skriver om likevektsø-
konomien og miljøpessimismen på 70-tallet. 
Thomas Hansen forklarer Unge Venstres verdi-
syn, mens Erling Moe skriver om forholdet til 
Venstre. Monica Tjelmeland om internasjonalt 
arbeid, Halle Jørn Hansen om å bli overvåket. 
Arne Finborud har gitt bidrag om forholdet til 
Venstrepressen og om tiden etter andre verdens-
krig. Så er det en artikkel om EU av Roland Berg 
Lie, om den nyere tiden i Unge Venstre av Sara 
Sægrov Ruud, og Hulda Tronstad har undersøkt 
hvor de aktive UV-erne har blitt av. Per Inge 

Torkelsen leve-
rer også et 

skråblikk 
av UV-
eren.

Venstres og Unge Venstres arkiv ble bombet 
under krigen. Hvordan har tilgangen vært på 
stoff om perioden før 1945?
Vi hadde to store utfordringer. Den ene var at 
arkivet til Unge Venstre var et eneste stort rot i 
kjelleren på Venstres Hus i Oslo. Den andre ut-
fordringen var at det ikke fantes arkivmateriale 
om Unge Venstre før 1945. De gamle Venstreavi-
senes arkiver ble også ødelagt av nazistene, så 
det har ikke vært lett å finne historisk materiale 
fra de første 50 år. 

Tittelen spiller på den radikale liberalismens 
muligheter. Hvordan får dere dette fram i 
boka?
Unge Venstre har utvilsomt forandret seg på 100 
år. Men det som er tråden gjennom historien er 
viljen til å utfordre flertallet. Helt fra landsmø-
tet i 1909 var det nettopp utfordrerrollen Unge 
Venstre var tiltenkt. Vi prøver også å få frem 
at det å være politisk fortropp ikke er uproble-
matisk.

Bør denne boken finnes i alle liberaleres bi-
bliotek?
Definitivt! Historien til Norges eneste liberale 
ungdomsorganisasjon vil være av interesse for 
alle politisk interesserte mennesker. Demokra-
tiets avantgarde skiller seg fra andre historie-
bøker ved at den inneholder så mye forskjel-
lig, både i form og innhold. Det er bare å glede 
seg!

Unge Venstre 100 år
Elizabeth Toft Erichsen
elizabeth@liberal.no

Når Unge Venstre fyller 100 år den 27. 
januar neste år er det klart at dette må 
feires. En jubileumskomité har blitt 
nedsatt, og planleggingen av jubile-
umet er godt i gang.

Siden selve bursdagen er på en onsdag, 
har Unge Venstre lagt feiringen til den 
etterfølgende lørdag, nemlig 31. januar. 
Da inviteres gamle og nye medlemmer til 
fest i Oslo. Her blir det mat, gode min-
ner, underholdning og ikke minst mye 
godt humør!

Dagen vil starte med et faglig seminar 
på Litteraturhuset, som vil handle om 
posisjon i fortid, nåtid og fremtid. Flere 
fremtredende samfunnsdebattanter vil 
debattere og reflektere over liberale ut-
fordringer og muligheter.

Unge Venstre ønsker å få invitert flest 
mulig av gamle ledere, sentral- og lands-
styremedlemmer til hundreårsfeiringen. 
Har du fortsatt kontakt med andre fra din 
periode i Unge Venstre, og som ikke len-
gre er medlemmer av Venstre? Spre ordet 
om feiringen, og meld dere på!

Ved påmelding setter vi stor pris på om 
dere sender inn adressen slik at vi kan 
oppdatere våre lister. Det vil bli en delta-
keravgift på om lag 250 kroner, som en-
delig fastsettes senere. Dette inkluderer 
mat, aperitif og underholdning.

Hva: Unge Venstres 100-årsjubileum
Hvor: Litteraturhuset og Frokostkjelleren 
(TBC)
Når: Lørdag 31. januar 2009, seminar 12-
16 og jubileumsfest fra klokken 20
påmelding: nuv100@liberal.no eller 
på www.ungevenstre.no/100 innen 15. 
desember. Mer info vil bli sendt ut ved 
påmelding.

Nominasjonene Stortingsvalget 2009

Satser på 
gjenvalg
André Nikolai Skjelstad ble 

enstemmig valgt som liste-

topp for Nord-Trøndelag på 

nominasjonsmøtet i Stein-

kjer 4. oktober.

Skjelstad sit-
ter i dag som 
stort ingsre-
p r e s e n t a n t 
på fylkets ut-
jevningsman-
dat, og satser 
friskt på en ny 
periode.

Du har sit-
tet i Arbeids- 
og sosialkomi-
teen. Hvilke saker er du spesielt fornøyd med?

Det har vært mange tunge saker: Velferds-
meldingen, pensjonsforliket og NAV-reformen 
er tre eksempel. I tillegg saken om universell 
utforming som vi behandlet i vår. Pensjon var 
et bredt forlik, ellers er det vanskelig med gjen-
nomslag når man har en flertallsregjering, men 
vi spilte en god rolle i disse sakene.

Og hvilken sak vil du ha gjennom i neste pe-
riode?

Det må være å gjøre noe i forhold til unge 
uføre, de som dropper ut av skolen og som faller 
utenfor vårt velferdssystem. Vi må sette inn til-
tak vesentlig tidligere enn i dag, nå observerer 
vi nærmest bare at de forsvinner fra videregå-
ende. Det trengs oppfølging senest fra grunn-
skolen av i mange tilfeller. 

1. Andre N. Skjelstad 
2. Anita Østby 
3. Håkon Alstadheim 
4. Mildred Marita Ramberg Røthe 
5. Trond Prytz 
6. Annikken Kjær Haraldsen 
7. Hans Martin Storø 
8. Veronica Moan Myran 
9. Lars Gunnar Marken 
10. Britt Elin Strand 
11. Anne-Brit Skjetne 
12. Reidar Lindseth 

Alle gode 
ting er tre
Det ble ordfører i Vestre Sli-

dre, Eivind Brenna, som nok 

en gang stakk av med topp-

plasseringen i Oppland Ven-

stres liste.

Brenna toppet 
listen både 
i 2001 og 
2005, og sat-
ser på at Opp-
land smeller 
til med man-
dat til Venstre 
i neste valg.

Hva tror du 
skal til for at 
Oppland Ven-

stre skal få et mandat denne gangen?
For det første må jeg ha veldig lyst, og det 

har jeg. Vi må tro at vi kan klare det fra Opp-
land, og det kan vi. Og så må Venstre i Norge 
ligge på et høyt nivå – høyere enn vi har gjort. 
Der har vi alle en jobb å gjøre.

Hvilken komité vil du helst sitte i? Og hvilken 
sak vil du ha gjennom?

Hm… Den har jeg ikke tenkt så mye over. Jeg 
kunne ha tenkt meg å vært i næringskomiteen, 
og legge til rette for småbedrifter. Og det er 
mange forskjellige tiltak som må gjøre, blant 
annet må Innovasjon Norge rigges på en annen 
måte enn vi har gjort til nå. 

1. Eivind Brenna 
2. Ketil Kjenseth 
3. Bjørg S. Lien 
4. Helga Feste Hunter 
5. Mikkel Dobloug 
6. Inger Christine Årstad 
7. Ulf O. Rogneby 
8. Helle Hundevadt 
9. Geir Rune Nyhus 
10. Hanne Magnussen 
11. Gustav Fystro 
12. Christin Guldahl Madsen 
13. Arne Christian Stryken

Stor 
åpenhet
Åpenhet er et begrep Vens-

trefolk vet å sette pris på. I 

Aust-Agder har de tatt åpen-

het på alvor, også i nomina-

sjonsprosessen. 

Fra scenen i Arendal kulturhus – på et åpent 
møte – fikk samtlige kandidater anledning til å 
presentere seg og si hva de ville gjøre på Stor-
tinget de kommende fire årene. Dette ble også 
videofilmet og lagt ut på Aust-Agder Venstres 
hjemmeside. Og tilhørerne fikk anledning til å 
sette kandidatene til veggs.

Lederen for nominasjonskomiteen, Jan Kløv-
stad, var toppkandidat for fire år siden og opp-
levde ikke annen utspørring enn om han var 
villig til å stå på førsteplass. – Denne gangen 
kan vi regne med fire års hardt arbeid. Da må 
velgerne kjenne kandidatenes motivasjon og 
kandidatene må være innstilt på å bli valgt inn 
på Stortinget, sier han til Agderposten.

Nå inviterer Kløvstad til enda mer deltakelse: 
På Aust-Agders hjemmesider kan velgerne nå 
stemme på hvilke av toppkandidatene de ønsker 
skal toppe lista. – Norske nominasjonsproses-
ser er dominert av lukkede rom, og det er få 
menneske som legger premissene og tar beslut-
ningene. I Venstre vil vi ha åpne linjer, være 
gjennomsiktige og åpne, sier Kløvstad.

Øvrige fylker
Nominasjonskomiteene er i full sving også 
i de fylkene som ennå ikke har avholdt mø-
ter. Her er en liten oversikt over de foreslåtte 
toppkandidatene – og vi kommer tilbake til 
intervjuer med alle sammen i senere utgaver.

østfold: Rita Sletner. Oslo: Trine Skei Grande, 
Ola Elvestuen og Alvhild Hedstein. Akershus: 
Borghild Tenden og Abid Q. Raja. Buskerud: 
Helge Stiksrud. Telemark: Tonje Løwer Gur-
holt. Aust-Agder: Anne Solsvik (flertallet) og 
Øystein Haga (mindretallet). Vest-Agder: Anne 
Margrethe Larsen. Rogaland: Gunnar Kvassheim 
og Helge Solum Larsen. Sogn og Fjordane: Gun-
vald Ludvigsen. Sør-Trøndelag: Guri Melby

Følg nominasjonsprosessen på 
www.venstre.no/organisasjon.
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småbedrifter

VIL REVERSERE 
NæRINGSFIENDTLIGE SKATTEFORSLAG
– Formueskatten er en skatt som rammer 
private eiere av bedrifter i Norge, mens 
staten og utenlandske eiere går fri. Derfor 
er målet for Venstre å fjerne formueskatten 
på sikt, sier Lars Sponheim. – Regjeringens 
forslag om skjerpelse av formueskatten og 
å heve ligningsverdien på eiendom, er helt 
feil medisin i den situasjonen hele økono-
mien nå er i. Når det ligger an til økt ar-
beidsledighet, hjelper det ingen at terske-
len for å skape arbeidsplasser for seg selv 
og noen flere blir hevet, slik Regjeringen 
legger opp til.

Nå TRENGER VI SmåBEDRIFTENE!
Leif Helge Kongshaug er bekymret over at 
det er de minste bedriftene som ligger an 
til å få støyten fra Regjeringens forslag til 
statsbudsjett midt i den ustabile økono-
miske situasjonen. – Regjeringen bruker 
stadig en utidig retorikk om å ta «de ri-
keste», men eksemplene viser at småbe-
driftene er de som blir kraftigst utfordret. 
Venstre har et stort hjerte for småbedrifter, 
og tiden er nå inne for tiltak som tilrette-
legger for disse. Regjeringen foreslår blant 
annet å øke skattetrykket for de småbe-
driftene som har investert i eiendom, og 
skjerpe arveavgiften. 

GLEDELIG AT 
DISTRIKTSKVOTEORDNINGEN FJERNES
Prøveordningen med distriktskvoter vil 
ikke fortsette, da resultatene er uteblitt. 
– Det er gledelig at regjeringen endelig har 
innsett at distriktskvoteordningen ikke er 
en god ordning og fjerner den, sier Leif 
Helge Kongshaug. – Venstre har hevdet 
siden ordningen ble innført at dette ikke 
ville være en målrettet ordning. Heldig-
vis har regjeringen nå tatt til fornuft og 

erstatter distriktskvoter med en bi-
fangstordning for kystflåten.

www.venstre.no/smaabedrifter

Grønn tråd i Venstres alternative budsjett

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Det sa Lars Sponheim fra Stortingets talerstol 
og høstet ære for sitt storsinn i en debatt som 
stort sett blir preget av krisemaksimering. Men 
Sponheim var ikke bare blid da regjeringen la 
fram sitt forslag til statsbudsjett for 2009 den 
7. oktober. 

IKKE NOE FOR FRAmTIDA
– Samlet bidrar ikke budsjettet til at rentene 
kan gå ned så raskt og så mye som nødven-
dig. Det er utelukkende offentlige utgifter som 
nå økes, når regjeringen øker oljepengebruken 
med 14 mrd kroner, mens vi vet at for eksem-
pel målrettet skattelette er et mer effektivt 
virkemiddel, påpekte han – og fortsatte med: 
– Stortingsforliket om klima blir ikke fulgt opp 
på fornybar energi. Omlegging av skattesystemet 
fra rød til grønn skatt er helt fraværende, det er 
ingen målrettet satsing på nyskaping, innova-
sjon og det miljøvennlige næringslivet. Det er 
dette som skal sikre velferden i framtiden, og 
den nødvendige omstilling og modernisering av 
offentlig sektor er like fraværende som den har 
vært i hele denne regjeringens virketid.

øKONOmIEN I GRøNN RETNING
Da Venstre la fram sitt alternative budsjett 
en drøy måned etter, ble kritikken omgjort til 
handling og konkrete forslag. – Det landet nå 
trenger, er en målrettet satsing på framtiden 
– på det nyskapende miljø- og klimavennlige 
næringslivet, sier Lars Sponheim til Liberal. 
– Ingen andre fremmer et så gjennomgripende 
forslag som vi når det gjelder å trekke økono-
mien i grønn retning. Vi vil ha et omfattende 
skatteskifte og legger opp til at dynamikken i 
økonomien trekker oss dit.

FINANSKRISE GIR mULIGHETER
– Du nevnte i forrige måned at regjeringens bud-
sjett ikke gjorde jobben i forhold til finanskri-
sen. Hvordan møter Venstre dette nå?

– Altså, regjeringen la fram et budsjettfor-
slag som i realiteten innebar at finanskrisen 
ikke skulle omfatte Norge. Både anslagene for 
vekst i økonomien, arbeidsledighet og andre 
tilsvarende størrelser framstår i dag som svært 
optimistiske. 

– Vi mener Venstres opplegg derimot er rett 
medisin til rett tid. Det landet nå trenger, er 

en målrettet satsing på framtiden – på det 
nyskapende miljø- og klimavennlige nærings-
livet, miljøvennlig samferdsel, storsatsing på 
forskning og målrettet fattigdomsbekjempelse 
blant barn og unge. Og så er det helt nødvendig 
med en kraftig satsing på forbedring av ram-
mevilkårene for norsk næringsliv generelt og 
småbedrifter spesielt. Dette er en hovedpriori-
tering i Venstres alternative statsbudsjett, sier 
Sponheim.

KLImATEK
Venstre foreslår å opprette et nytt statlig inves-
teringsselskap, Klimatek, for å bidra til utvikling 
av ny klimateknologi og miljøvennlig omstilling 
av bedrifter. 

– Vi bør ha som mål å få en like god leve-
randørindustri for klima og fornybar energi som 
vi har for olje- og gassektoren, sier Lars Spon-
heim. - Klimatek skal ha som formål å investere 
i klimateknologi, klima-gründere og miljøvenn-
lig omstilling av eksisterende næringsliv. Sel-
skapet bør baseres på samme retningslinjer som 
nasjonale såkornfond under Innovasjon Norge, 
forklarer han.

VIL HA LæRERmILLIARD
Venstre foreslår også 350 mill. kroner og 200 
mill. kroner til hhv. kompetanseheving og re-
kruttering av lærere ut over Regjeringens for-
slag. Dersom forslagene fra Venstre får flertall 
innebærer det at det samlet vil bli bevilget 1 
mrd. kroner til disse tiltakene i 2009.

– Et hemningsløst frieri til en viktig velger-
gruppe for Venstre?

– Nei, virkelig ikke. Den største utfordringen 
norsk skole står overfor i dag er å sikre nok kva-
lifiserte lærere. Store deler av lærerstanden i 
skolen er i ferd med å passere pensjonsalder, og 
her må det satses for framtida uansett hvilket 
velgergrunnlag man har. Den samlede satsingen 
på videreutdanning og rekruttering av lærere 
i 2009 vil passere en milliard dersom Venstres 
budsjettforslag får støtte i Stortinget, sier 
Sponheim, og legger til at det neppe er mer enn 
det som trengs. 

KJEmpESATSING på FORSKNING OG UTDANNING
Venstre foreslår en økning i satsingen på fors-
kning og høyere utdanning på 1,5 mrd. kroner 
ut over regjeringens forslag, og følger på denne 

– Det er ikke tid for å dyrke skyttergraver, det er tid for å finne 
gode løsninger for landet og være klar til å snu seg rundt hvis 
situasjonen krever det, fordi det er så stor usikkerhet.

måten opp Venstres tidligere alternative bud-
sjetter.

– Det er fint at Regjeringen har fått en egen 
statsråd for forskning og høyere utdanning, men 
det er vanskelig å se større endringer enn at de 
nå gjør spede forsøk på å rette opp deler av sin 
egen feilslåtte politikk. Det kan knapt kalles en 
offensiv satsing, sier Sponheim. – Universiteter 
og høyskoler står foran kraftige budsjettkutt på 
grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter, på 
om lag 440 mill. kroner. Når regjeringen sier de 
reverserer det såkalte «hvileskjæret», så er det i 
realiteten slik at universiteter og høyskoler blir 
påført ytterligere ett til to nye hvileskjær. Vi 
foreslår derfor å øke basisbevilgningen med 220 
millioner kroner, følger han opp.

FORSIKTIG mED OLJEpENGENE
Venstre har de siste budsjettene valgt å bruke 
mindre oljepenger enn regjeringen, for å dempe 
presset i økonomien og for å få ned renten. I 
dagens usikre situasjon er det mest hensikts-
messig å følge regjeringens forslag, mener 
Sponheim. – Men jeg vil advare mot å bruke 
mer oljepenger, fordi jobb nummer en er fort-
satt er å få ned renten og dermed bidra til økt 
investeringsvilje.

– Regjeringen har foreslått å heve lignings-
verdien på næringseiendom og stramme inn på 
arveavgift og formueskatt. Din kommentar?

– Regjeringens stramming 
av skatteskruen overfor de 
som vil investere og eie i 
norske bedrifter er helt feil 
i dagens situasjon med uro 
på børser og finanskrise. 
Det er åpenbart at re-
gjeringen drives av et 
intenst ønske om å re-
dusere privat eierskap i 
norsk næringsliv. Det er 
et dårlig utgangspunkt 
for å skape dynamikk i 
økonomien, sier Spon-
heim og haster videre 
til neste intervju. Det 
er travle dager på 
Stortinget.

Hovedprofil i Ven-
stres alternative 
statsbudsjett
•  En kraftig satsing på forbedring av 

rammevilkårene for norsk næringsliv 
generelt og småbedrifter spesielt. 
Det satses spesielt på det nyskapen-
de miljø- og klimavennlige nærings-
livet.

•  En tung satsing på utdanning og 
forskning (delvis parallelt med sat-
sing på næringsliv).

•  1 mrd til miljøvennlig samferdsel og 
trafikksikkerhet.

•  En målrettet satsing på å redusere 
fattigdom, spesielt blant barn og 
unge med over 1 mrd kroner til ulike 
tiltak.

•  En gjennomført miljøprofil på alle 
områder i tillegg til ulike økninger i 
rene miljøtiltak.

•  Et skatteskifte fra rød til grønn skatt 
på om lag 3 mrd kroner.
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skole

TILFREDS mED NY FORmåLSpARAGRAF 
Samtlige partier på Stortinget er blitt enige 
om hvordan den nye formålsparagrafen for 
skolen skal lyde. Odd Einar Dørum er til-
freds med at det er oppnådd tverrpolitisk 
enighet. – Det er svært positivt at de po-
litiske partiene er kommet til enighet. Den 
nye paragrafen er godt forankret i Venstres 
stortingsprogram og legger vekt på at sko-
len skal bygge på noen felles grunnverdier 
i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike re-
ligioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

BUDSJETTBOmBE FOR 
HøYERE UTDANNING
På grunn av økte lønns- og pensjonsut-
gifter står universitetene og høgskolene 
foran kraftige budsjettkutt. – Aasland re-
parerer det ene hvileskjæret med å innføre 
ett til to nye, sier en oppgitt Odd Einar 
Dørum, som vil ha en opprydding og fakta 
på bordet. – Da regjeringen la fram stats-
budsjettet ble fanen hevet høyt fordi de 
rettet opp det såkalte hvileskjæret på 300 
mill. kroner. En måned senere viser det seg 
at de økte kostnadene ved endrede lønns- 
og pensjonsutgifter er på 600 mill.

ELEVREGISTER BRYTER 
mED pERSONVERNET
Kunnskapsdepartementet har nylig fore-
slått å åpne for å registrere sensitive opp-
lysninger om norske skoleelever. - Venstre 
er prinsipielt skeptisk til slik omfattende 
kartlegging på individnivå, og vil be om 
at forslaget avvises, sier Odd Einar Dørum. 
– Vi er også skeptisk til at skolen utset-
tes for mer og mer rapporteringsplikt og 
byråkrati. Venstre frykter at lærernes krea-
tivitet og engasjement avløses av økende 
kontroll, skjemavelde og møtevirksomhet.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

FORBYR FYSISK STRAFF AV BARN
Venstre fikk i vår flertall for et forslag om 
å forby fysisk avstraffelse av barn og er 
fornøyd med at regjeringen følger opp med 
et lovforbud slik Stortinget har bedt om. 
Kun FrP stemte imot et slikt forbud. - Det 
er bra at regjeringen følger opp Venstres 
forslag, men jeg er sjokkert og skuffet over 
Fremskrittspartiet, sier forslagsstiller Trine 
Skei Grande (V). - Det er uforståelig at et 
politisk parti kan mene at det skal være 
lov å tildele barn «lettere klaps» i oppdra-
gelsesøyemed.

KRImINALISERING må UTSETTES
- Å forby det man ikke liker er sosialiste-
nes måte å rydde vekk problemer på. Nå 
skal de prostiturte vekk fra gata, og inn 
på NAVs kvalifiseringsprogram. Dette er 
sosial renovasjon på sitt verste, tordner 
Rita Sletner, assisterende generalsekretær 
i Venstre. - De prostituerte jentene og gut-
tene er en sammensatt gruppe. Å tro det 
at alle passer inn i NAVs regelverk og jobb-
treningsprogrammer er rett og slett naivt, 
fortsetter Sletner.  Hun mener loven ikke 
kan tre i kraft før gode sosiale tiltak er 
på plass.

KREVER TILTAK mOT BRUK AV TVANG
Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleg-
gelser i psykiatrien i løpet av ett år. - Det 
er svært bekymringsfullt at Norge ligger 
på topp i statistikken om bruk av tvang, 
mener Gunvald Ludvigsen (V). - Det er 
en liberal grunntanke at det er borgerne 
som skal kontrollere staten og ikke sta-
ten som skal kontrollere borgerne. Derfor 
er bør tvang som metode bare brukes i 
svært spesielle situasjoner. Venstre vil ha 
en handlingsplan mot tvang i psykiatrien 
for å redusere tvangsbruk innenfor psykisk 
helsevern. 

www.venstre.no/sosialtansvar

Brüsselbrevet Frode Fjeldstad

En høst i krise
Som jeg skrev i forrige brev er EU inne i en aktiv høst, sær-

lig fordi Europaparlamentsvalget nærmer seg, men også fordi 

EUs president har en ambisiøs agenda. Den har imidlertid 

blitt avbrutt av en rekke kriser.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Liberals Brüsselkorrespondent

30% KUTT I pOzNAN?
1.-12. desember 2008 samler FN verden til 
toppmøte om klima i Poznan. Da skal det legges 
en plan fram mot det som forhåpentligvis fører 
til en global klimaavtale i København 2009. EU 
gikk i sitt forberedende rådsmøte inn for å nå 
inn for å kutte 30 % av sine egne CO2-utslipp, 
dersom man klarer å komme fram til en interna-
sjonal forpliktende klimaavtale. 

Teksten som EUs miljøvernministere ble enig 
om danner grunnlaget for EUs forhandlingspo-
sisjon om en global klimaavtale. EU peker på 
at man innen 2050 må ha halvert de globale 
utslippene, og at man fra 2020 må se en klar 
nedgang. Referanseåret må holdes til 1990, 
mener EU. EU mener at de mest utviklede U-
landene (Kina, India m.fl.) må bidra med mel-
lom 15-30% kutt innen 2020. Dette blir et av 
de vanskeligste forhandlingstemaene for å få på 
plass en global klimaavtale.

EN HøST I KRISE
EU, og det franske presidentskapet, har måt-
tet håndtere mange kriser denne høsten. Først 
sa Irland nei til Lisboa-traktaten, dernest kom 
Georgia-konflikten, etterfulgt av den global fi-
nanskrisen. Krisene har i alle fall tvunget EU 
til å finne samlende løsninger. Mange trodde at 
EUs klimapakke nå ville utsettes, men Nikolas 
Sarkozy står fast på å lande en av avtale før jul. 
Noen østeuropeiske land med Polen i spissen, 
samt Italia, ville ha et sterkere vern mot sin 
tungindustri. Det er mulig de får det, men her 
gjenstår det enda noen forhandlinger. 

Island ble rammet svært hardt av finanskri-
sen. Siste meningsmåling viste at 80% av is-
lendingene nå støtter en EU-søknad. Det bør i 

så fall Norge være forberedt på. Fra EUs side er 
man villig til å strekke seg langt for å få Island 
inn. Flere her nede snakker om en løsning der 
Island kan få EUs fiskerikommisjonær. Denne 
situasjonen bør også Venstre og Norge være 
forberedt på. EUs kommissær for utvidelse sier 
at en evt. søknadsprosess med Island vil være 
ferdig innen ett år. 

Danmarks statsminister, Anders Fogh Ras-
mussen, har sparket i gang en ny debatt om Eu-
roen. Han vil ha en folkeavstemning om Euroen 
innen 2011. – Danskene har tapt mange penger 
på å stå alene gjennom finanskrisen, hevder 
han. Også i Sverige diskuterer man nå innføring 
av Euro. Det svenske senterpartiet, Centern, 
stemte mot ØMU (Den Økonomiske og Monetære 
Union) i 2003, som det eneste av de fire i den 
nåværende regjeringskoalisjonen. Finanspolitisk 
talsmann i Centern, Jörgen Johansson tror Sve-
rige bør avholde en ny folkeavstemning, tidligst 
i 2010, når mandatperioden går ut. – Jeg tror 
ikke Europa kunne taklet finanskrisen så bra, 
dersom vi hadde hatt mange mindre valuta, sier 
han til The European Voice.

SLUTT på AGURK-KRUmmING
Til slutt vil jeg ta med en såkalt «glad-nyhet». 
Kommisjonen fremmer nemlig forslag om å fjer-
ne standardiseringskravene for frukt og grønt. 
Siden 1988 har EU regulert 36 ulike sorter, men 
nå skal 26 av disse fjernes. Den krumma agur-
ken kan dermed få sin renestsanse, og kanskje 
blir noen litt mindre sinte på EUs rare regelverk. 
Jeg skrev kanskje...

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. Post 
gjerne kommentarer om du er uenig med det jeg 
skriver.

© 
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Gjenvalgt leder Anne Solsvik 
taler til landsmøtet.

– Et sterkt Venstre 
og et liberalt Norge
Anne Solsvik ble gjenvalgt som Unge Venstres leder på lands-

møtet på Notodden. Sammen med et nytt lag av sentralstyre-

medlemmer lover hun å kjempe for Venstre i regjering, for inter-

nasjonal handel og human asylpolitikk – og mot olje i nord.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
For selv om avisoverskriftene etter landsmøtet 
tok fatt i helt andre spørsmål, var det denne 
typen saker som dominerte de unge, liberales 
debatter denne helgen. – Vi vedtok en ny po-
litisk plattform, som bekreftet at Unge Venstre 
står i spissen for liberale reformer og for en po-
litikk som tar vare på de svakeste. Vi bekreftet 
også tydelig vår motstand mot atomkraft og vår 
vilje til å satse på alternativ energi, sier Anne 
Solsvik.

ASYL OG mILJø
Solsvik er opprørt over Regjeringens nye asyl-
politikk. – De har lykkes i å skape et løgnaktig 
bilde om en såkalt asylkrise, og videre i å stenge 
døren til Norge for folk i nød. Vi synes det er en 
skam at regjeringen ikke ønsker å hjelpe indi-
vider som er tvunget på flukt, spesielt i et rikt 
land som Norge, sier hun. 

Unge Venstres landsmøte sa også nei til ny 
oljeutvinning i nord. – Det er ikke bare dårlig 
klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk, 
mener Solsvik. – Satsning på fiskerinæring, tu-
ristnæring og fornybar energi vil lide av mer 
oljeutvinning. På sikt må aktiviteten på norsk 
sokkel avvikles, har Unge Venstre vedtatt.

VENSTRE I REGJERING
– Unge Venstre vedtok dessuten en resolusjon 

om at ytterkantpartier ikke bør være i regje-
ring, og at vi ikke under noen omstendigheter 
vil støtte at SV og Frp deltar i regjering. Norge 
trenger en liberal, fremtidsrettet og miljøvenn-
lig regjering. Det er en regjering med Venstre, 
men uten SV og FrP.

Her fikk Solsvik støtte av partileder Lars 
Sponheim, som hilste landsmøtet. – Hvis Frem-
skrittspartiet er et borgerlig parti, så er altså 
ikke jeg borgerlig. Og jeg er borgerlig, jeg! ut-
basunerte han, før han fortsatte: – Jeg tror vi 
kan få en nøkkelrolle framover. Men da trenger 
vi fornyelse. Og jeg må snart få komme meg 
hjem til sauene mine for godt, og ikke bare hver 
helg. Stortingsgruppa trenger også fornyelse. 
Da er tiden inne for dere. Jeg er klar. Spørsmålet 
er: Er dere klare?

Han trengte ikke vente på noe svar.

Unge Venstres sentralstyre
Leder Anne Solsvik
1. nestleder Jonas Stein Eilertsen
2. nestleder Christoffer Torris Olsen
Internasjonal leder Naomi Ichihara Røkkum
Elizabeth Toft Erichsen
Eli M. Langdalen
Haakon Riekeles
Sveinung Rotevatn
Fabian Woxholth
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stortinget

REpRESENTANTFORSLAG FRA VENSTRE 

Behandles 21.11: Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Trine Skei Gran-
de, Vera Lysklætt og André N. Skjelstad om 
å forebygge antallet unge gjeldsslaver, an-
tallet tvangssalg og konkurser i borettslag 
(Dokument nr. 8:100 (2007-2008))

Behandles 25.11: Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Lars Sponheim, 
Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande 
om å innføre en registreringsordning for 
lobbyvirksomhet i Stortinget, i departe-
mentene og på Statsministerens kontor 
(Dokument nr. 8:32 (2007-2008))

Behandles 27.11: Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Elisabeth Rø-
bekk Nørve og Leif Helge Kongshaug om 
at skipstunneler likebehandles med annen 
infrastrukturbygging i merverdiavgift-
slovgivningen (Dokument nr. 8:93 (2007-
2008))

Behandles 4.12: Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Leif Helge Kongs-
haug, Gunnar Kvassheim og Vera Lysklætt 
om å utarbeide en helhetlig handlingsplan 
for bevaring av den nordatlantiske villak-
sen (Dokument nr. 8:104 (2007-2008))

Behandles 10.12: Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Trine Skei Gran-
de, Vera Lysklætt og André N. Skjelstad 
om startlån og boligpolitikk (Dokument nr. 
8:141 (2007-2008))

Til behandling i komiteen: Representant-
forslag fra stortingsrepresentantene Gun-
nar Kvassheim, Vera Lysklætt, Borghild 
Tenden og Leif Helge Kongshaug om mil-
jøstatus i årsberetningen for kommunene 
(Dokument nr. 8:5 (2008–2009))

norge rundt

16-åRIG STEmmERETT I GRImSTAD
Kommunestyret har bestemt at Grimstad 
skal søke om å bli forsøkskommune i 2011 
og la 16-åringer få stemme ved kommu-
nevalget. Ordfører Hans Antonsen (V) har 
jobbet ivrig for å få dette til. – Til min 
store glede gikk forslaget gjennom med 
overveldende flertall, sier en overrasket 
Antonsen til NRK.

mOT pOLITISTAT I øSTFOLD
Transittmottaket i Våler er i ferd med å bli 
en politistat, ifølge Sindre W. Mork (V), 
som raser mot overvåkingskameraer. – I en 
fri verden skal vi ikke overvåkes. Erfarin-
ger viser at dette ikke har noen preventiv 
virkning. Det er de tilstedeværende som 
overvåkes – ikke skadeutøverne, sier Mork 
til Moss Avis.

DROSJER TAR ANSVAR I GRENLAND
Nå skal drosjene i Grenland samarbeide for 
at køene blir kortere. Målet er å hindre fyll, 
bråk og vold. Varaordfører i Skien, Geir 
Arild Tønnessen (V), står bak initiativet. 
Etter møter med drosjenæringen blir det 
endelig slutt på at drosjene ikke tar med 
seg passasjerer tilbake etter oppdrag i na-
bobyen, melder Varden.

VENSTRE BEST på NETT I ALSTAHAUG
– Å satse på å ha en oppdatert nettside er 
en bevisst strategi fra vår side, sier Hanne 
Nora Nilssen (V) til Helgeland Arbeider-
blad. Hun er redaktør for den eneste opp-
daterte nettsiden til politiske parti i Alsta-
haug. – Venstre har åpenhet som et viktig 
prinsipp og vi ønsker å informere borgere i 
kommunen om hva som skjer.

Nå må BILENE VEKK I GRImSTAD
Øystein Haga (V) gleder seg over at et fler-
tall i Grimstad kommunestyre nå går inn 
for å fjerne parkeringsplasser i sentrum. 
– Nå håper jeg vi får et levende torv til-
bake. Bilfritt torv, sammen med redusert 
trafikk, tror jeg er nøkkelen til et levende 
sentrum, sier Haga til Agderposten.

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.

Vårt verdirelative 
pluralistiske samfunn

Verdirelativisme går ut på at kva som er rett 
eller gale ikkje er noko fast, men at det kjem 
an på situasjonen og aktørane sine verdiar. 
Det finnast ingen verdiar som er absolutte og 
gjeldande for alt og alle. Pluralisme er at fleire 
verdisyn, som alle er like mykje verdt, eksiste-
rer side om side i eit samfunn. 

For ikkje lenge sidan var det dei kristne pro-
testantiske verdiane som dominerte i det nor-
ske samfunnet, og ein hadde ei fast norm for 
kva som var rett og gale, men så skjedde det 
noko. Det eine er innvandring, som har ført 
til at den norske kulturen har vorte påverka 
av det som innvandrarane har med seg. Ein 
har godteke at innvandrarkulturen har noko å 
bidra med i det norske samfunnet, men til kva 
pris? Det andre er ei stadig sekularisering. 

Det ser ut som at det er verdirelativisme og 
pluralisme, som skal gjelde no. Det ser ein sta-
dig oftare. Eit døme er læreboka som brukte 
«etter vanleg tidsrekning» i staden for f.kr. el-
ler e.kr. Eit anna døme er ekteskapslova som 
skal inkludere homofile. Skal då presten i talen 
ha heilgardering slik at han les opp: «Han har 
då ordna det såleis at mann og kvinne/ eller 
mann og mann/ eller kvinne og kvinne skal 
vere eitt»? Det verkar veldig komisk, men det 
må då verte konsekvensen av at heterofile og 
homofile samliv vert sett på som like rette.  

Det neste er kristendomsfaget i skulen. Då 
eg gjekk i barneskulen rundt 1980 fanst det 
eit fag som var opplæring i kristendom, men 
kva er det elevane skal lære no? I lærepla-
nen for religionsfaget står det at undervisinga 

skal vere kritisk, sakleg og upartisk!, og faget 
skal ikkje vere forkynnande. (Altså eit verdi-
fag, som ikkje skal seie kva som er gode el-
ler dårlege verdiar!) Det må då tolkast slik, at 
alle livssyn er likeverdige og like sanne eller 
usanne. Korleis kan ein lærar då ha bordbøn? 
Klart at det er forkynnande viss det vert brukt 
eit kristeleg bordvers, og ein meiner noko med 
dei orda ein framfører. Viss ein brukar t.d. «i 
Jesu namn går vi til bords», så vender ein seg 
til nokon, som ikkje nødvendigvis alle elevane 
trur på, og det er då forkynning i kristendom. 
Alternativet er at ein oppfattar bordbøna som 
ei regle eller ein formel utan meiningsinnhald 
som ein framfører fordi ein alltid har gjort det. 
Men viss bordbøna er berre ein formel utan 
meining, kva er då vitsen? Då kan ein like 
gjerne kutte den ut. 

Det verkar også som om det meste vert godte-
ke, berre ikkje det tradisjonelt kristelege. Dvs 
at for at andre livssyn skal få auka viktigheit, 
så måtte ein redusere den kristne innverkna-
den, for å kunne skape noko som var aksep-
tabelt for flest mogleg. Dermed har ein fått 
eit samfunn der verdirelativisme og pluralisme 
er dei rådande verdiane. Noreg er ikkje nokon 
kristeleg stat lenger. Kor lenge vert korset ve-
rande i flagget? 

Poenget er, at ein før eller seinare må gjere 
eit val. Viss Noreg skal vere ein kristeleg stat, 
så må skulen forkynne eit kristeleg verdisyn, 
og då må dei som trur annleis få si trusopplæ-
ring i heimen. Viss vi held fram med å ha eit 
samfunn der alle verdiar er likestilte. Då har 
vi ingen normer å halde oss til. Er det dette 
vi ynskjer?   

INNLEGG
magnar Storøy 
Tjørvåg

Det verkar som om det meste vert godteke, berre ikkje det 

tradisjonelt kristelege.

Venstre må målbere 
miljøsanninga

Det er nokre varsellamper som burde blinke for 
nokon og ein kvar, dersom miljø-, energi- og 
klimapolitikken ikkje blir løfta høgare opp på 
den politiske dagsorden fram mot stortings-
valet neste år enn det som alt tyder på nå. 
Den marknadsstyrte vekstpolitikken med ma-
terialistiske og økonomiske lovnader i aust og 
vest skuggelegg det politikarane i liten grad 
er opptekne av og helst ikkje vil snakke om, 
nemleg det eksistensielle grunnlaget me skal 
byggje framtida vår på.

Dei fleste av statsbudsjettet sine mange 
plusspostar på ei mengde tiltaksområde er av 
kortsiktig interesse for oss for å halde liv i 
den etter kvart tilvande livsstilen vår, men lite 
verdt inn i ei ansvarleg økonomisk og økolo-
gisk berekraftig samfunnsutvikling, som me er 
nøydde til å ta høgde for, om me ønskjer å gje 
generasjonane som kjem etter oss ein sjanse 
til livsopphald på denne kloden.

Når ingen andre politiske parti synest å bry 
seg nemneverdig om det, meiner eg at Venstre 

må vise evne og vilje, handlekraft og vidsyn og 
til dels upopulært mot til å setje ein ansvarleg 
miljøpolitikk som tåler framtidas utfordringar på 
dagsorden. Inga parti har så langt vore i stand 
til å meisle ut og kjempe for at ein slik politisk 
kurs blir forsøkt følgd med 100% truverde. 

Nå har Venstre sjansen til å bera fram bod-
skapen om at me tar framtidas eksistensgrunn-
lag på alvor, ved å gje miljøpolitikken ein ny 
og til nå uprøvd dimensjon. Venstre skal tore 
å stå fram og teikne trugsmålsbilde, men sam-
tidig målbere dei optimistiske og gode løysin-
gane. Desse løysingane finn me ikkje i over-
flodssamfunnet som pressar klodens ressursar, 
og som paradoksalt nok er prega av uvisse, 
tidspress, misnøye, syting og klaging, og på 
toppen av det heile tilsynelatande pengeman-
gel i verdas rikaste land. Løysingane finn me 
derimot i erkjenninga av og i viljen til å vedgå 
at ei oppretthaldbar- og berekraftig utvikling 
eller tilstand, eventuelt vekst, ikkje kan om-
skrivast med bare kraftig vekst. Me må med 
andre ord leve liva våre meir i dynamisk ba-
lanse og harmoni med livsgrunnlaget vårt, og 
ikkje som eit evig trugsmål mot vår eigen og 
komande generasjonars framtid, fordi me med 
dette tyner livskrafta ut av vår felles klode, - 
den einaste me har.

INNLEGG
Jon Ingebretsen
kommunepolitikar, leiar  
Kviteseid Venstre, styre-
medlem Telemark Venstre

Unge Venstre på ville veier

Unge Venstres landsmøte gikk inn for å legali-
sere bordeller og  ønsker at cannabis og khat 
kan selges i dagligvareforretninger. Det siste vil 
ikke bidra til færre rusmisbrukere eller  hjelpe 
ungdom til et liv uten narkotika. Tvert imot.

Begrunnelsen for å legalisere bordeller er 
at det på den måten vil bli lettere å kontrol-
lere prostituerte, slik Anne Solsvik uttrykker 
det. Dette er både et naivt og kontroversielt 
standpunkt. Det er naivt å tro at en legali-
sering ikke vil føre til økt sex-handel fra den 
fattige del av verden. Unge Venstres vedtak 
er også i strid med nordiske justismyndigheter 
som ønsker å trappe opp kampen mot vår tids 
slavehandel: Eksport av kvinner og barn over 
landegrensene. Mange blir lokket til våre nor-
diske land med falske løfter om arbeid og et 
bedre liv. I Norge har både Helse- og omsorgs-

departementet og Justisdepartementet tatt en 
klar stilling mot legalisering av prostitusjon, 
og at dette skal regnes som arbeid. I stedet 
har man ønsket å legge til rette for alternative 
inntektsmuligheter for de prostituerte – noe 
som for øvrig har vist seg å være vanskelig, og 
krever en samordnet innsats.

I noen land er handel med kvinner og barn 
mer lønnsomt enn handel med våpen og nar-
kotika. Millioner av prostituerte lever i nedver-
digende forhold mens bakmennene håver inn 
penger og regjeringer tjener på sex-turisme. 
Legalisering av bordeller i Norge sender også 
et galt signal til menn som synes det er greit å 
kjøpe seksuelle tjenester – uten tanke for kvin-
ner og barns rett til et verdig liv. Mange blir 
skadet ved seksuell vold, pådrar seg kjønns-
sykdommer og uønskede graviditeter. I mange 
land i Asia og Latin-Amerika har kvinner og 
barn blitt tvunget til å forlate sine hjem som 
et resultat av seksuell aggresjon, mishandling 
i hjemmet eller ekstrem fattigdom. De fortje-
ner støtte og hjelp til et nytt liv, ikke et liv 
som prostituert i norske bordeller. 

INNLEGG
Helene Freilem Kling-
berg
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Veien videre
Igjen har Unge Venstre hatt 

forhandlinger om vårt poli-

tiske program, og igjen har 

dette skapt oppmerksomhet.

Programmet har klare liberale og radikale stand-
punkt som vi har sloss for over lang tid. Dette 
er programmet som vil markere hvor Unge Ven-
stre sto når de hundre år passerer oss 27. januar 
2009. Unge Venstre ser på seg selv som en ung-
domsorganisasjon som går fremad, stadig frem-
ad! Igjen har vi slått fast viktige holdepunkter 
for liberal politikk i en tid hvor alle vil være litt 
liberale, både til venstre og høyre, men hvor 
ingen vil stå løpet ut og sloss for prinsippene. 

For oss er det fortsatt kampen for menneskets 
iboende frihetstrang og skaperkraft som står 
sentralt. Derfor danner vi vår politiske platt-
form med utgangspunkt i den liberale ideologi: 
en frihetsideologi som gjennom sin lange og 
mangfoldige historie alltid har kjempet for fri-
het, toleranse og likeverd. Unge Venstres mål er 
å bevege samfunnet i mer liberal retning hvor 
friheten skal gjelde for alle, overalt! 

Våre hovedsaker er skole, handel, klima og EU. 
Unge Venstre vil ha en liberal skole som er ba-
sert på kunnskap. En skole hvor hver enkelt elev 
får en opplæring basert på egne evner, forut-
setninger, behov og ønsker. Skolen er ikke og 
skal ikke være en fabrikk for reproduksjon av 
kunnskap, eller et sted for tilpassing av men-
nesker til samfunnets behov. Skolen skal først 
og fremst være et sted for menneskelig utvik-

ling og dannelse. Unge Venstre vil kjempe for 
en skole hvor læreren ser eleven og ikke bare 
klassen. 

Kampen for miljøet og mot klimaendringene er 
vår tids store krise. Endringene i klimaet vil al-
dri bli verst for oss i Norge, men det vil bli en 
større og større katastrofe for stillehavsøyer og 
fattige land. Vi er generasjonene som skal vinne 
kampen og sikre veien til fremtidens lavut-
slippssamfunn. Den kampen skal Unge Venstre 
fortsette! 

Vi vil kjempe for en mer liberal verden, et mer 
liberalt Europa og en mer rettferdig handel. 
Handel er nøkkelen til å løfte millioner av fat-
tige mennesker ut av fattigdom. Unge Venstre 
ønsker en fri og rettferdig verdenshandel der 
alle har like muligheter til å selge varene sine. 
I dag foregår verdenshandelen på de rike lan-
denes premisser. Afrika sør for Sahara har med 
sine 689 millioner innbyggere en mindre andel 
av verdens eksport enn Belgia med bare 10 mil-
lioner innbyggere.

Vi skal fortsette kampen for et lavutslippssam-
funn, kunnskapssamfunnet og en fri og rettfer-
dig verden!  

helt liberalt
unge venstres side

GENERALSEKRETÆREN:

Ja til EUs te-
nestedirektiv
Det er ikkje alle saker som 

har vore gjennom ei like 

grundig vurdering og kon-

sekvensutgreiing som EUs 

tenestedirektiv. Konklusjo-

nane er eintydige: Direk-

tivet vil ha få, om nokon, 

følgjer for arbeidarar i No-

reg og for forbrukarrrettane 

me har som borgarar.

Me har alt eit godt vern av arbeidstakarane, 
og sterke forbrukarrettar. Direktivet svekkar 
ingen av desse. 

Derimot er det liten tvil om at direktivet vil 
føra til klare betringar i andre europeiske 
land. I solidaritet med arbeidarane i desse 
landa er det all grunn til å vera positiv til 
direktivet. Når direktivet i tillegg vil vera 
bra for dei store og veksande tenesteytande 
næringane våre, er det gode grunnar for at 
Noreg bør støtta det.

På bakgrunn av desse argumenta, har Ven-
stres stortingsgruppe aktivt gått ut og sagt 
ja til tenestedirektivet. Som ei handsutrek-
ning til dei tenesteytande næringane og i 
solidaritet med arbeidarar i andre land, seier 
Venstre ja til EUs tenestedirektiv.

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 oktober: Opposisjonen 101, Regjeringen 68. Ap 56, H+Krf+V 45, H-Frp 74.

meningsmålinger

kalender
NOVEmBER
29.  Lørdagsseminar: Informasjons-

strategi i 2009-valkampen 
(Venstres Hus). Påmelding til 
thori.sundashagen@venstre.no. 

DESEmBER
12.  Sentralstyremøte
13.-14.  Landsstyremøte (Oslo)

JANUAR 
10.-11.  Rikspolitisk Nettverk (Norlandia 

Airport Hotel, Gardermoen)
27.  Jubileumsmarkering Unge Venstre 

100 år (Oslo). Påmelding til 
nuv100@liberal.no eller på

 www.ungevenstre.no/100.
28.  Sentralstyremøte
28.  Jubileumsmarkering Ven-

stre 125 år (Gamle Lo-
sjen, Oslo). Påmelding til 
thori.sundashagen@venstre.no. 
Åpent for alle.

parti Oktober Endring mandater oktober Stortingsvalget 2005
Ap 30,6 1,6 56 -5
Frp 26,5 -3,1 47 9
Høyre 16,1 0,7 27 4
SV 7,3 0,8 12 -3
V 5,6 -0,2 9 -1
Krf 5,6 0,1 9 -2
Sp 5,3 0,3 9 -2
Rødt 1,6 0,1 0 0

Unge Venstre goes Obama

Siden sist har Unge Venstre gjennomført sitt 
landsmøte på Notodden, og det er et sterkt 
Unge Venstre med store menneskelige ressur-
ser som begynner å gjøre seg klar til å vinne 
valget i 2009. Men først skal vi selvsagt feire 
vårt 100 års jubileum (se egen sak).

Unge Venstre er som alle andre liberalere 
overlykkelig over at USAs neste president 

heter Barack Obama. Det 
er en sann liberaler som 
nå flytter inn i det hvite 
hus. Men Unge Venstre 
har ikke bare latt seg 
inspirere av Obamas poli-
tiske arbeid. Det organi-

satoriske arbeidet med en sterk grasrotbeve-
gelse er en inspirasjon for alle oss som holder 
på med politisk arbeidet.

Hadde Unge Venstre vært en bedrift, ville vi 
sagt at vi var eksperter på forandring. Vi har 
menneskene, troen og et brennende engasje-
ment for å forandre verden. Vi bruker all vår 
tid og energi på det. Gir du oss en bit av dine 
egne ressurser, kan vi gjøre det enda bedre. 
Du er kanskje god til å tjene penger, vår spe-
sialitet er å bidra til forandring. Unge Venstre 
jobber for et mer liberalt samfunn hvor den 
enkelte får mer frihet til å ta sine egne valg, 
samtidig som vi tar vare på miljøet og de sva-
keste i vårt samfunn. Hvis du vil støtte vårt 
videre arbeid med å engasjere unge mennes-
ker er det bare å gå på www.uv.no/gi Jonas Stein Eilertsen

fra venstre.no

Tror du presidentvalget 

i USA får konsekvenser 

for amerikansk uten-

rikspolitikk?

Ja: 88%
Nei: 8%
Vet ikke: 2%

Ja

Nei

Fra Grimstad 
Adressetidende: 

Ordfører Hans 
Antonsen (V) vil 

gi 16-åringene 
stemmerett. 

Tegning: 
Hermund 

Storsæter.
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siden sist

LITT pOmpøST, KANSKJE
Med dyp takknemlighet og stor ydmykhet 
godtar jeg deres nominasjon som Venstres 
presidentkandidat. Gud velsigne Norge!
Lars Sponheim taler Obama-style i NRK.

STAYEREVNE
Norske politikere ville vært altfor beskjed-
ne for å lykkes i USA. Men Lars Sponheim 
er et unntak. Han har stort nok ego, og 
ville overlevd, i hvert fall ei uke. 
Kommunikasjonsrådgiver Ketil Raknes i 

Burston-marsteller til NRK.

U-AKTUELT
Dette viser tegn til umodenhet, dette er 
useriøst. For å være ærlig så er dette totalt 
uinteressant.
Lars Sponheim underkjenner Unge Ven-

stre om ulovlige lette rusmidler.

U-ENIG
I Norge er det ingen aktiv debatt knyttet til 
legalisering av cannabis eller nivået for straf-
fereaksjoner. Dette er spørsmål som etter min 
oppfatning vil være viktige å diskutere.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch 
til Aftenposten.

BUDSJETTImpLIKASJONER
Hvis jeg skal være så frekk å trekke fram 
én som tross alt har imponert meg litt, må 
det være statsråd Solheim, som bestyrer to 
departementer og er seierherre på begge 
departementsområdene. Hva er det den 
mannen har på finansministeren?
Lars Sponheim skaper munterhet i salen.

BUDSJETTImpLIKASJONER II
Vi i Venstre skal pese dere så godt vi kan. 
Dere kan stole på det. Jeg skal ta ut all den 
legning og det talent som livet har gitt 
meg som nådegave, så vi kan få det gøy i 
det kommende året!

Odd Einar Dørum skaper 
derimot latter i salen.

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

partifolk

Vi starter denne gangen med å gratulere 
politisk rådgiver pål pettersen med 29-års-
dagen som var den 13. november. Vår kjære 
resepsjonist og medlemssekretær, may Ha-
milton, fyller videre 18. november 66 år – 
og kan dermed gjøre som hun vil hun også. 
Helene Freilem Klingberg blir 72 år den 20. 
november, og feirer med innlegg i denne ut-
gaven av Liberal. Vi gratulerer med 60-års-
jubileet til advokat Geir Kjell Andersland i 
Bergen 22. november! Grete Line Simonsen 
på samme sted fyller 41 år 24. november. 
Venstrekvinnelagets Liv Haug blir 54 år 28. 
november, mens Annemor Ekeland i Horda-
land også jubilerer med 60 år 29. november. 
Gratulerer alle sammen.

Over i desember starter vi med å nevne at 
tidligere Unge Venstre-leder Jennie Nicola 
Johnsen fyller 31 år 3. desember. Det er 
faktisk samme dag som Hanne Hansson i 
Aust-Agder blir 52 år. Thomas Hansen som 
har visualisert bladet du nå holder i hånden, 
blir 34 år 5. desember, mens informasjons-
sjef Steinar Haugsvær faktisk blir 41 år 13. 
desember. Vår husdanske John Hamilton har 
halvjubileum med sine 65 år 16. desember, 
mens tidligere rådgiver både her og der, 
Alfred Bjørlo, fyller 36 17. desember. Stor-
tingsgruppas egen juridiske rådgiver Ingvild 
Boe Hornburg fyller 35 år 18. desember, og 
Ingvild Vevatne i Asker fyller 58 år dagen 
etter. Gratulerer! Lenger kom vi ikke før det 
er jul, og det kommer jo et Liberal før den 
tid også.

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Unge Venstre søker generalsekretær
Unge Venstre søker ny generalsekretær, som i nært samarbeid med den poli-
tiske ledelsen får den viktige oppgaven å lede og videreutvikle Unge Venstre 

til å bli en enda bedre organisasjon.

Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organi-
sasjonen og som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Gene-
ralsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Venstre, inkludert 

overordnet økonomistyring, regnskapsførsel, arkivering og saksforbereding, og 
skal videreutvikle Unge Venstre organisatorisk. Generalsekretæren har sentral- 

og landsstyret som overordnede.

Vi søker derfor en person med erfaring med organisasjonsarbeid og organisa-
sjonsutvikling, som må ha inngående kjennskap til økonomistyring og -hånd-
tering. Søkerne må kunne stå inne for Unge Venstres politiske grunnsyn, være 
arbeidsvillige, kreative, strukturerte og godt motiverte, samt ha god skriftlig 

og muntlig framstillingsevne. 

Søknadsfrist er satt til 1. desember, og ansettelse vil skje under landsstyre-
møtet den 19.-21. desember. Oppstart for stillingen vil være den 1. januar 
2009 eller etter nærmere avtale. Stillingen er 100% i lønnstrinn 22. Gene-

ralsekretæren vil ha kontor i Unge Venstres lokaler i Møllergata 16. Nærmere 
opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Unge Venstres leder 

Anne Solsvik på telefon 99 59 87 96  eller e-post anne@liberal.no.

Søknad med CV og attester sendes:
Unge Venstre, møllergata 16, 0179 Oslo

og sendes elektronisk til unge@venstre.no.
merkes:  «Generalsekretær»


