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Venstrefolk landet rundt kan ta en velfortjent 
juleferie. Deretter følger et travelt år fram til 
et spennende valg i september. Den 28. januar 
skal vi feire Venstres 125 år.

De aller fleste i landet har fått sin desember-
lønn, og vi kan feire jul omtrent som normalt. 
Finanskrisa har enda ikke slått inn for fullt. 
Lavere rente og statlige tiltakspakker vil for-
håpentlig dempe de verste utslagene, men 
mye er usikkert.

For Venstre har det vært viktig å være nøk-
terne i første fase. Først må renta ned. Det 
har krevd forsiktighet med pengebruken i den 
fasen. Det går 13 på dusinet av politikere som 
vil bruke mer penger til formål de er for. Det 
viktigste er å prioritere innenfor rammer som 
ikke ødelegger for andre og viktigere forhold 
i økonomien. 

Tiltak må målrettes for å treffe riktig, og krisa 
må brukes til å vri politikken i riktig retning. 
Vi kan for eksempel sørge for at alle norske 
skoler nå får miljøriktige vinduer og ventila-
sjonsanlegg. Dermed spares både miljø og ut-
gifter framover. Vi får nærmest sammenheng-
ende budsjettrevisjoner i Stortinget framover 
våren, og Venstre skal bidra til at krisetilta-
kene peker i riktig retning framover, med 
en klart grønn innretning. 

Partiet har nå fått programkomiteens 
endelige utkast til program for neste 
stortingsperiode. Vi har pekt på tre 
politiske bærebjelker: 

• Å ta steget over i lavutslippssam-
funnet. 
• Å bygge kunnskapssamfunnet.
• Å reformere velferdssamfunnet. 

Det ligger stor kraft og dynamikk i summen av 
de to første punktene. Det siste er åpenbart 
det mest kontroversielle innad i Venstre. Men 
vi må tørre å diskutere noen hellige kuer når 
200 milliarder i merinntekter siden 2005 ikke 
har løst problemene bedre enn at vi nå har nye 
kuttrunder i kommunene og i sykehusene. 

Vi trenger bedre velferdstjenester på mange 
områder. Derfor må vi gjøre noe grunnleggen-
de for å skaffe oss det handlingsrommet dette 
krever.  De som fornekter dette, vil bare bidra 
til at verdens dyreste land fortsatt forblir det, 
på et stadig høyere nivå.

Lykke til med debatten og med programbe-
handlingen! 

Riktig god jul og godt nytt venstreår!

Hilsen Lars Sponheim

Foran for miljø, 
kunnskap, og reform
Venstre skal bidra til at krisetiltakene peker i riktig retning 

framover, med en klart grønn innretning.
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Mikro-produksjon 
av strøm
Micro-generation vil gjøre vanlige borgere til medansvarlige 

produsenter av løsninger på klimaendringene.

Som Venstremedlem og lokallagsleder i Marnar-
dal Venstre har jeg fulgt med debatten om miljø 
og energi i Norge over mange år. Det slår meg 
at vanlige borgere i Norge bare finner seg i at 
mens staten og de store strømselskapene hå-
ver inn masse penger, er kundenes eneste rett 
å skifte strømleverandør. Det kreves at kunden 
er prisbevisst og skifter ofte. Det finnes ingen 
mulighet for enkelte kunder eller grupper til å 
påvirke markedet slik at det skapes et reelt valg. 
Med andre ord, kunden er en strømslave!  

I Norge i dag må de som produserer og leverer 
strøm ha en konsesjon fra staten, det vil si at 
vi bare får store aktører. De som har en konse-
sjon får inntekt fra levering av strøm og leie 
av leveringsnettet. Staten tar sin del av kaken 
i form av el-avgift, moms og skatt. Alle tjener 
på dette systemet bortsett fra vanlig borgere. 
Husholdninger og små bedrifter må bare finne 
seg i at de ikke kan nå opp i konkurransen med 
de store aktørene.

MIcRO-GENERATION
Med micro-generation menes produksjon av 
null- eller lav-CO² varme og strøm av hushold-
ninger, småbedrifter og kommuner i eller i nær-
heten av bruksstedet. Dette inkluderer fornybar 
varme produsert ved varmepumper, solceller, 
varmtvanns-systemer og pellets-ovner. Det in-
kluderer også «on-site» produksjon av strøm 
fra solcellepaneler, mikro-vindturbiner, mikro-
hydrosystemer m.m.

Micro-generation vil gjøre vanlig borgere til 
medansvarlige produsenter av løsninger på kli-
maendringene heller en passive brukere av ener-
gi. Det vil motarbeide apatien som undergraver 
så mange offentlig opplysningskampanjer.

ANDRE LANDS ERFARING
Tyskland har innført en rett for vanlig borgere 
til å bli koblet på nettet som mikro-produsent 
og få betalt for overskuddsproduksjon. Faktisk 
får de et høyere beløp enn markedsprisen for å 
stimulere til at flere innfører micro-generation 
i sitt hjem. Flere land ser micro-generation som 
en mulighet til reduksjon av drivhusgass.

Motstand til micro-generation må ikke under-
vurderes. Motstanden ligger i energimarkedet hvor 
fordeler forhindrer strømprodusentene og netteiere 
fra å omfavne micro-generation. Det finnes også 
motstand blant politikere som er vant til store, 
sentraliserte kraftprosjekter og en forbrukerverns-
politikk som prioriterer lavenergipriser.

EN NY ENERGISTRATEGI FOR NORGE
• Integrering av micro-generation i nye byg-

geprosjekter, spesielt nye skoler, sykehus og 
andre offentlig bygninger. Stadig heving av 
CO²-utslippsstandard skal styre investering i 
teknologisk utvikling og innovasjon

• Planlegging av et kommunalt nettleverings-
nettverk for lokalprodusert strøm og varme som 
unngår kostnader og ineffektivitet som forbin-
des med nasjonal eller regional nettbruk

• Innføring av insentiver for energiprodu-
sentene og leverandørene til å utvikle energi-
servicekontrakter som gjør det mulig for hus-
holdninger til å ettermontere eller «retrofit» 
micro-generationutstyr. Dette vil åpne for til-
bakebetaling av kostnader gjennom strømreg-
ningen over en lengre periode, samt belønne 
eksportert strøm

• En ny finanspolitikk som gjør det mulig for 
huseiere å se micro-generation og energirasjo-
nalisering som en investering i eiendommens 
verdi. Avgiftsrabatt for et lav-CO²-hjem burde 
innføres samtidig som at alle nye boliger får et 
energistempel

• Utvikle enkle prosedyrer for søking etter 
tilskudd og nett-tilkobling. Publikums interesse 
kan bli ekstremt svekket av overdrevet byråkrati.

• Micro-generation skal inkludere borgere 
med å takle klimaendringene. Husholdninger og 
småbedrifter skal belønnes for å bruke energi 
mer effektivt. 

Det kreves mer og omfattende investering i 
infrastruktur, strøm- og ledningsnettet og den 
eldre bygningsmassen. Det trengs et spleiselag 
mellom stat, privatfinans og vanlig borgere.

VENSTRE SOM MILjøpARTI 
Venstre må arbeide for at monopolet brytes og gi 
vanlige borgere rett til makt innenfor dette feltet. 
Fremtidens borgere skal leve i en helt annen ver-
den enn oss. Vi kan ikke lenger satse på olje som 
hovedinntekte til landet. Dette er noe vi kan gi  
videre med stolthet, men vi må begynne nå.

GJESTESKRIBENTEN
Graham john cordwell

LEDER:

Sosialt. Liberalt. 
Nytenkande.

Heroin er ikkje løysinga 

for alle, men kan vere det 

for nokon.

Det var kanskje ikkje så mange som hadde 
venta at det var ansvarleg statsråd Hanssen 
som kom til å plukke opp ballen då Venstres 
programkomité annonserte at dei kom til å 
gå inn for heroinassistert behandling, altså 
å bruke heroin som eit legemiddel i behand-
linga av tungt avhengige heroinbrukarar.

For å slå det fast med det same: Slik be-
handling er ikkje, og må ikkje presenterast 
som, den einaste og endelege rette måten å 
hanskast med det problemet tung avhengig-
het skapar. Venstre sin ruspolitikk er langt 
meir omfattande. Det er eit akutt behov for 
eit betre rehabiliteringstilbod, og narkomane 
bør få behandling med ein gong avrusing 
er ferdig, som i Stockholm. Og vi skal ikkje 
gløyme at rus er langt meir enn sprøytenar-
komani. Denne jula slit mange barn med for-
eldre som ikkje klarer å styre alkoholbruken 
sin. Og den mest veksande narkotikabruken 
er blandingsmisbruk blant ungdom.

Men denne gongen var det altså heroin 
som var kontroversielt. Det er ikkje løysinga 
for alle, men kan vere det for nokon. Venstre 
brukte for nokre år sidan profilorda «sosi-
alt – liberalt – nytenkande». Det er i grunn 
svært godt oppsummert Venstre sin politikk. 
Og heroinassistert behandling høver rett inn 
her. Det er sosialt fordi det går rett på dei 
som har det aller tyngst i samfunnet, og som 
alt anna har feila for. Det er liberalt fordi det 
tek konsekvensen av at menneske er ulike, 
og at ikkje konvensjonelle behandlingsfor-
mer har effekt på alle. Og det er definitivt 
nytenkande.

Kanskje er det grunn til å reflektere litt 
over ordet «nytenkande», og i kva grad vi til-
let nytenking på den måten vi likar å tru. For 
det er ikkje til å sjå bort frå at dette forslaget 
gjekk tunge rundar med hån før mange inn-
såg at ikkje berre var det alvorleg politikk, 
men det var politikk som kunne endre folks 
liv til det betre. Og det er ikkje det einaste 
forslaget, ikkje dei einaste tankane, som har 
gått slike rundar. Det er i kraft av dei gode 
argumenta at vi skal overtydast. Då må vi 
våge å ta debattane.

Artikkelen er noe forkortet. Les resten på http://www.venstre.no/vestagder/marnardal/artikkel/16383/
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Venstres landsstyremøte:

– Trenger en regjering som ser når det regner

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
– Vi har vært med på en rar budsjettbehandling 
denne høsten. Vi hadde i lang tid sett fareteg-
nene i verdensøkonomien, og når budsjettet blir 
lagt fram så er det en samling solskinnshisto-
rier. Det blir som når alle ser at det striregner 
ute, og så kommer værmeldinga og sier at vi har 

flertall, så det er sol. Det var rimelig 
spesielt, sa Sponheim.

Dagen før bud-
sjettbehandlin-

gen meldte 
Regje-

r i n -

gen at den kom med en kriserevi-
dering. – Da må jeg si at jeg ble 
demokratisk indignert og for-
bannet på Stortingets vegne, 
sa Sponheim. I mellomtiden 
hadde Stortinget kastet bort 
viktig tid på å behandle et 
budsjett med feil tall.

– LAV RENTE bRA FOR ALLE!
– Bedriftene må holde kostna-
dene nede for å være lønnsom-
me og opprettholde arbeids-
plasser, og også husholdningene 
tjener, sa Sponheim. Det var der-

Venstres landsstyremøte hadde valgt «global økonomi trenger global 
politikk» som hovedtema. Venstres leder Lars Sponheim brukte store 
deler av sin tale til landsstyremøtet i Oslo 13.-14. desember på å 
kommentere finanskrisen.

for svært gledelig at folk og bedrifter fikk en gle-
delig julehilsen fra sentralbanksjefen, rett før jul, 
da styringsrenten ble kuttet 1,75 prosent.

KRISEN Må FøRE TIL GRøNN OMSTILLING
Krisen må føre til at omstilling til en grønn 
økonomi, mener Sponheim. Venstres alternative 
budsjett satset på tre hovedstolper: Overgang 
til en grønnere økonomi, massiv satsing på 
kunnskap og forskning, og satsing på gründere 
og nyskaping. – Men kraften i dette ligger i 
summen av alle tre: Når så sterke krefter job-
ber sammen, da blir det dynamikk. Vi får ingen 
effekt av en grønn økonomi med mindre det er 
lov å tjene penger innen rammen av en grønn 
økonomi, sa Sponheim.

INVITERTE TIL DEbATT
Tre innledere fra svært ulike ståsteder var in-
vitert til landsstyret for å innlede om temaet. 
Thorvald Moe, ekspedisjonssjef i Finansdeparte-
mentet, gikk kort gjennom økonomiske tenden-
ser gjennom historien. På 70- og 80-tallet ble 
finansmarkedene liberalisert i USA og England 
(Margaret Tatcher og Ronald Reagen). Han men-
te at IMF må reformeres slik at det gjenspeiler 
dagens maktforhold i verden. Elisabeth Holvik 
fra banken Glitnir advarte mot å rope på popu-
listiske kortsiktige løsninger, mens Liv Sannes, 
økonom i LO, la vekt på å hindre et stort fall i 
ledighet, da dette bare ville gjøre krisen enda 
verre. Landsstyret deltok sammen med innleder-
ne i debatten. Landsstyret vedtok også uttalel-
sen: Finanskrisen må utløse nytenkning, som kan 
leses på www.venstre.no/landsstyret.

Uttalelser fra Venstres 

landsstyremøte:

VIL HA FORUTSIGbARHET FOR 
bARNE- OG UNGDOMSORGANISASjONER
Venstre er uenig i den nye forskriften 
fra Barne- og likestillingsdepartementet 
(BLD), fordi forskriften griper inn i de fri-
villige organisasjonenes formål.

KREVER STRAKSTILTAK MOT SVENSK 
OVERVåKING AV NORSK DATATRAFIKK
Venstre mener Regjeringen snarest må 
lansere tiltak mot svensk overvåking av 
norsk datatrafikk. 

FINANSKRISEN Må UTLøSE 
NYTENKNING
Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen 
på en positiv måte ved å forme fremti-
dens lavutslippssamfunn og et mer bære-
kraftig næringsliv.

– Avkriminalisering av HIV
HIV og AIDS er på fremmarsj 

i Europa, og HIV-smitte øker 

mest blant heteroseksuelle. 

– Kriminalisering av HIV–po-

sitive er stigmatiserende og 

kan føre til at færre oppsøker 

hjelpeapparatet, mener Trine 

Skei Grande.

– HIV-positives situasjon er preget av dårlige 
levekår og diskriminering. Brukermedvirkning, 
samarbeid om behandlingsopplegg og tillit til 
hjelpeapparatet er viktig for at folk skal være 
åpne om eventuell smitte, og for å få flere til 
å teste seg, mener hun. – Frykt for straffefor-
følgelse virker mot sin hensikt og kan ha svært 
uheldige konsekvenser når hensikten er å få ned 
antall nye smittetilfeller. Venstre vil derfor gå 
inn for å avkriminalisere HIV. 

FOR DåRLIGE på å bESKYTTE SEG
– Det satses alt for lite på forebygging mot HIV-
smitte i Norge. Norske ungdommer må lære å be-
skytte seg. – Venstre la inn mye penger til en stor 
satsing på helsesøstertjenesten og helsestasjoner i 
vårt budsjett. Det er helt nødvendig at ungdom får 
nødvendig kunnskap på et tidlig tidspunkt. Seksu-
alundervisning er i dag nærmest ikke-eksisterende 
i skolen, og vi tror det er en fordel om andre enn 
læreren står for dette, sier Skei Grande.

miljø

– NåR KOMMER MåNELANDINGEN?
Lars Sponheim ber statsminister Jens Stol-
tenberg bekrefte at den såkalte «månelan-
dingen» – et fullskala CO2-renseanlegg – 
vil stå klart på Mongstad innen utgangen 
av 2014 slik statsministeren og regjerin-
gen har lovet. StatoilHydros toppledelse 
mener at CO2-rensing på Mongstad tidligst 
kan bli lønnsomt i 2020 og at utvikling 
av nødvendig teknologi til å ferdigstille et 
fullskala renseanlegg ikke vil være ferdig 
før denne tid. Dette har fått Sponheim til 
å skrive brev til statsministeren, der han 
ber om bekreftelse på at den opprinnelige 
planen ligger fast.

SKUFFENDE LITE bEVEGELSE I pOzNAN
Gunnar Kvassheim har fulgt klimamø-
tet i Poznan som skal legge grunnlaget 
for forhandlingene om en ny klimaavtale 
i København i 2009. – Manglende resul-
tater på hjemmebane kan svekke Norges 
gjennomslagskraft på den internasjonale 
arenaen. Det er skuffende lite bevegelse 
når det gjelder realitetene, og vanskelig 
å få forpliktet de rike landene til utslipp-
skutt. Det er viktig fordi den fattige delen 
av verden forventer at de rike landene bi-
drar med vesentlige kutt. Men nye signaler 
fra påtroppende president Barack Obama 
kan bidra til å få bevegelse videre, mener 
Kvassheim.

bEHOV FOR GRøNN KRISEpAKKE
Den økonomiske krisen rammer hardt og 
må møtes med krisetiltak. Vi er også inne 
i en klimakrise som krever et bredt spek-
ter av tiltak. Det er viktig at de virkemid-
lene som tas i bruk rettes både mot den 
økonomiske krisen og klimakrisen. Her er 
det ikke tale om enten eller, men både og, 
skriver Gunnar Kvassheim. – Norge har et 
av Europas dårligste opplegg for å støtte 
fornybar energiproduksjon. Dette må av-
løses av en storsatsing på dette området, 
hvor Norge har unike forutsetninger. Her 
ligger store muligheter for å sikre arbeids-
plasser og skape nye. 

www.venstre.no/miljo
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småbedrifter

NY OG MER bæREKRAFTIG KURS
For Venstre er det aller viktigst at renten 
kan gå ned så raskt som mulig, og forbli 
lav over tid. – Det er det viktigste enkelt-
elementet som løser finanskrisen over tid, 
og det er et åpent spørsmål om krisepak-
ken bør bli av et så stort omfang som det 
LO og NHO har foreslått, sier Leif Helge 
Kongshaug. – I den kommende krisepakken 
må over halvparten av tiltakene må ha en 
grønn innretning, satsingen på miljørettet 
forskning og høyere utdanning må intensi-
veres, og det må opprettes et såkornfond, 
«KlimaTEK», for klimagründere og bedrif-
ter som satser på klimaløsninger.

NæRINGSpOLITIKK FOR FREMTIDEN
– Det er ingen tvil om at næringspolitikk 
kommer til å bli det aller viktigste poli-
tikk-området i den tiden vi har foran oss. 
Vår felles utfordring er å gjøre det enklest 
mulig å erstatte de arbeidsplassene som 
forsvinner med nye arbeidsplasser, sier Leif 
Helge Kongshaug. Venstre mener Regjerin-
gen må gi målrettede skatteletter og tiltak 
til bedriftene, og særlig den eksportret-
tede industrien slik at flere arbeidsplasser 
kan beholdes og skapes. – Vår felles ut-
fordring nå, er å gjøre det enklest mulig å 
erstatte de arbeidsplassene som forsvinner 
med nye arbeidsplasser.

FORVENTER TUNG KRISEpAKKE 
INNEN SAMFERDSEL
Borghild Tenden tok opp med samferdsels-
ministeren om hun ville lytte til opposi-
sjonen når regjeringen skal legge fram sin 
krisepakke. – Det er positivt at samferd-
selsministeren er lydhør ovenfor Stortin-
get. Vi trenger flere konkrete tiltak som 
kan startes opp umiddelbart både innenfor 
veg og jernbane, uttaler Tenden. Det er 
særlig de små og mellomstore bedriftene 

som sliter i bygg og anleggsbran-
sjen. – En pakke må tilpasses struk-
turen i bransjen. Mange mindre 
kontrakter vil være mer tilpasset 
situasjonen en noen få store, leg-
ger hun til.

www.venstre.no/smaabedrifter

ble nektet 
interpellasjon
Hanne Nora Nilssen er Ven-

stres enslige svale i Alstahaug 

kommunestyre i Nordland. Da 

hun nylig reiste en interpel-

lasjon i kommunestyret, nek-

tet ordføreren å forholde seg 

til den.  Heldigvis finnes det 

lover og regler som sikrer 

også enslige svalers rettig-

heter.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Hele 24 dager før kommunestyremøtet i oktober 
sendte Nilssen inn en interpellasjon om speil-
vendt reservasjonsordning for reklame. Til tross 
for tidsmarginen var interpellasjonen ikke å 
finne i de utsendte sakspapirene. Den ble heller 
ikke besvart av ordføreren under kommunestyre-
møtet, selv om Nilssen tok dette opp. Hun fikk 
imidlertid løfter om at saken skulle bli behand-
let på et senere tidspunkt. 

– For å være på den sikre siden sendte jeg 
over interpellasjonen på nytt, forteller Nils-
sen. – Til tross for dette kom ikke saken med 
på sakslisten til novembermøtet heller. Da gikk 
jeg på talerstolen og forlangte interpellasjonen 
utdelt. På slutten av møtet kom papirene, men 
da var det for sent å sette seg inn i saken for 
de fleste.

Ordføreren klarte under behandlingen å si at 
saken ikke passet for et kommunestyre, og at 
kommunestyret burde få skolering i hvilke sa-
ker som kan tas opp i en interpellasjon. Etter 
kommuneloven kan en representant imidlertid 
fremme interpellasjoner om hva som helst. 
Speilvending av reservasjonsordningen mot re-
klame er dessuten en sak som blir tatt opp av 
Venstrefolk i en rekke kommuner landet rundt 
denne høsten. Det er i aller høyeste grad en sak 
for lokaldemokratiet. 

Heldigvis endte ikke saken der. Journalisten 
i lokalavisen fattet interesse for saken, og i det 
påfølgende oppslaget måtte ordføreren legge 
seg flat og gi Nilssen rett. Ikke bare hadde had-
de ordføreren brutt kommuneloven som gir alle 
kommunestyrerepresentanter rett til å fremme 
interpellasjoner. Han hadde også brutt sitt eget 
internreglement om behandling av interpella-
sjoner i Alstahaug kommune. 

INTERpELLASjONER
• En interpellasjon er et grunngitt spørsmål/

forslag tilvedtak rettet til ordføreren. Gjen-
nom interpellasjoner kan representantene i 
kommunestyret/fylkestinget ta opp saker og 
forhold som ikke står på den ordinære saks-
listen.

• Kommuneloven  slår fast at alle representan-
ter i et kommunestyre/fylkesting kan fremme 
interpellasjoner.

• Interpellasjoner kan i teorien fremmes helt 
fram til møtestart. Men de fleste kommuner 
har et et eget reglement som setter frister for 
når en interpellasjon bør være sendt inn for 
å bli sikret et godt svar av ordføreren. Vanlig 
frist er 3-4 dager før møtestart.

Hanne Nilssen fikk 
til slutt fremmet sin 
interpellasjon om 
reservasjonsordning 
for reklame.

Mye spenning i 
nominasjonene
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
13 av 19 fylker er nå ferdige med sine nomina-
sjoner og har bestemt hvem som skal stå fremst 
i kampen om stortingsmandat fra sine fylker. I 
hele 7 av de 11 fylkene som her presenteres, ble 
nominasjonskomiteens innstilling på førstekan-
didat utfordret. Selv om det var et tett løp flere 
steder, var ingen tettere enn Buskerud. Der ble 
toppkandidaten til slutt valgt på loddtrekning 
etter at nominasjonsmøtet endte med å dele 
seg på midten! 

To av toppkandidatene – Eivind Brenna fra 
Oppland og André N. Skjelstad fra Nord-Trøn-
delag – ble presentert i forrige nummer. Og i 
januar og februar står Hedmark, Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland 
og Finnmark for tur. Noen fylker har fast plass å 
forsvare, andre har utjevningsmandat eller står 
uten representasjon. Vi regner med at alle har 
som ambisjon å få ytterligere ett fast mandat, 
og presenterer her alle som da står på sikker 
plass og kampplass. Vi har spurt kandidatene 
hvilken sak de ønsker å jobbe for hvis de får 
plass på Stortinget.

FøRSTEKANDIDAT øSTFOLD: RITA SLETNER
Rita er fra Eidsberg, og er til 
daglig assisterende generalse-
kretær i Venstre. Hun var stats-
sekretær i Justisdepartementet 
under Odd Einar Dørum, og har 

også ledet regjeringens voldtektsutvalg. Rita 
har bakgrunn fra ulike sosiale tiltak, blant an-
net arbeid med krisesentre.

– Hva jeg vil kjempe for? Det må bli sosiale 
saker, og saker i skjæringspunktet mellom so-
sialpolitikk og justispolitikk.  Her skal Venstre 
være ombudsmenn, og stemmen for de som li-
ten eller ingen stemme har. Dette handler for 
eksempel om ruspolitikk og om de som er utsatt 
for ulike overgrep. De finnes i alle fylker, og 
trenger at Venstre sloss for dem, sier Rita.

www.venstre.no/politiker/ritasletner/

FøRSTEKANDIDAT OSLO: TRINE SKEI GRANDE
Trine er opprinnelig fra Over-
halla i Nord-Trøndelag. Hun 
overtar toppen av Oslo-listen 
etter Odd Einar Dørum. Trine 
har allerede sittet to perioder 

på Stortinget, først som vara for Dørum, deret-
ter som Oslo Venstres første annenrepresentant 
siden 1897. Hun er 1. nestleder i Venstre, er 
utdannet cand.mag. og har bred erfaring fra en 
rekke ulike organisasjoner.

– Det store og viktige er å få til en grønn 
økonomi og en kunnskapsøkonomi, altså et 
samfunn som er bygget på miljø og på utdan-
nelse. Og det er å være en Oslorepresentant i 
dette arbeidet, for Oslo trenger representanter 
som jobber for gode miljøløsninger som gjør 
byen til en god by å bo i, mener Trine.

www.venstre.no/politiker/trineskeigrande/

ANDREKANDIDAT OSLO: OLA ELVESTUEN
På landsmøtet 2008 ble Ola 
valgt som ny 2. nestleder for 
Venstre. I Oslo-politikken er 
han leder for Venstres bystyre-
gruppe, samt leder for bystyrets 

byutviklingskomité. Han leder også arbeidet 
med Stortingsvalgprogrammet for 2009-2013, 
som skal legges fram og behandles på Venstres 
landsmøte i 2009.

– Trekke fram én sak? Det er jo umulig i et 
så svært politisk landskap! Men det er klart at 
klimapolitikk er helt sentralt, mener Ola. - Vi må 
få orden på jernbanesystemet her i landet, det 
er én viktig del av miljøpolitikken. Og så har vi 
fortsatt en jobb med å få endret ruspolitikken 
og å få den til å fungere. Det ble visst to saker.

www.venstre.no/politiker/olaelvestuen/

TREDjEKANDIDAT OSLO: ALVHILD HEDSTEIN
Alvhild Hedstein er Oslos 3. 
kandidat. Oslo har i dag to fas-
te representanter, så Alvhilds 
plass er kampplass. Alvhild er 
direktør i stiftelsen Miljømer-

king, og satt i Lavutslippsutvalget. Hun har tid-
ligere vært politisk rådgiver for Lars Sponheim 
og nestleder i Oslo Venstre. Hun er også medlem 
av Venstres stortingsvalgprogramkomité.

– De norske klimagassutslippene må ned, sier 
Alvhild. – Vi må oppfylle Kyotoforpliktelsene, og 
det kommer jeg til å prioritere å jobbe for. Det 
får vi til ved at det blir økt bruk av biodrivstoff i 
transportsektoren, at sokkelen blir elektrifisert, 
og ved at vi reduserer bruk av fossil energi til 
oppvarming. Da får vi det til. 

www.venstre.no/politiker/alvhildhedstein/

FøRSTEKANDIDAT AKERSHUS: 
bORGHILD TENDEN

Borghild Tenden fra Bærum er 
stortingsrepresentant og nest-
leder i Transport- og kommuni-
kasjonskomiteen på Stortinget. 
Borghild arbeidet tidligere med 

ekstern informasjon på Stortinget. Hun har 
møtt som vararepresentant på Stortinget, og 
har sittet i styrer og utvalg både i fylket og i 
hjemkommunen. 

– Jeg vil ha et moderne samfunn basert på 
kunnskap og nytenkning, sier Borghild. – Det 
betyr for eksempel at vi hele tiden må se på 
hvordan vi kan få mer vei og jernbane for pen-
gene uten at dette går utover de ansatte. Vi må 
legge til rette for at nyskapning kan skje i be-
drifter og samfunnsliv, og ta grep for å forenkle 
og sette borgeren i sentrum.

www.venstre.no/politiker/borghildtenden/
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ANDREKANDIDAT AKERSHUS: AbID Q. RAjA
Abid Q. Raja er jurist, har mel-
lomfag i kriminologi og mas-
tergrad i forskningsmetodikk i 
psykologi fra Oxford. Han har 
jobbet som advokat, og er til-

satt som nemndleder i Utlendingsnemnda etter 
å ha blitt utnevnt i statsråd. Abid ga ut den 
selvbiografiske debattboken Talsmann i april.

– Integrering, sier Abid. – Hvis vi skal lykkes 
som samfunn, så må vi få minoritetene til å lyk-
kes i Norge. Vi må ha en åpen og ærlig debatt 
om vanskelige områder og forhold i en tokul-
turell hverdag, enten det handler om arbeids-
livsdiskriminering eller kvinneundertrykking. 
Uten det enes man ikke om felles verdier. Jeg er 
også interessert i justis- og utenrikspolitikk. Alt 
dette henger sammen.

www.venstre.no/politiker/abidraja/

FøRSTEKANDIDAT bUSKERUD: 
ULLA NORDGARDEN

Ulla Nordgarden har bakgrunn 
som forsker og har en doktor-
grad innen havbruk. Etter å ha 
arbeidet flere år ved Havfors-
kningsinstituttet, kom hun til-

bake til hjembyen Drammen der hun nå arbeider 
som biologilærer i den videregående skolen. 
Ulla er også leder i det nystartede Buskerud 
Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen 
Venstre.

– Med min bakgrunn fra forskning, så er det 
forskning jeg særlig brenner for. Jeg vil arbeide 
for den delen av forskningen som utvikler for-
nybare energikilder, og som utvikler teknologi 
og kunnskapsbaserte arbeidsplasser som skal 
hjelpe oss på veien mot lavutslippssamfunnet, 
sier Ulla.

www.venstre.no/politiker/ullanordgarden/

FøRSTEKANDIDAT VESTFOLD: 
KåRE pETTERSEN

Kåre Pettersen er økonom, og 
er Venstres gruppeleder i fyl-
kestinget i Vestfold. Han er i 
tillegg med i fylkesutvalget 
og medlem av hovedutvalget 

for næring og samferdsel. Kåre sitter i styret 
i Vestfold Venstre og er med i lokalpolitikken i 
Stokke kommune. Til daglig arbeider han med 
ansvar for internasjonalt salg og markedsføring 
i en programvarebedrift i Sandefjord. 

– Viktigst er en satsing på innovasjon og en 
satsing på forskning, og i forlengelsen av dette: 
Det å skape et kunnskapssamfunn og å skape 
arbeidsplasser i et slikt samfunn, sier Kåre. – 
Og så er det å arbeide for regionen, Vestfold og 
sørover, ved å ruste opp den jernbanen vi har 
fra 1800-tallet. 

www.venstre.no/politiker/kaarepettersen/

FøRSTEKANDIDAT TELEMARK: 
TONjE LøwER GURHOLT

Tonje Løwer Gurholt er leder for 
Telemark Venstre og for lokal-
laget i hjemkommunen Siljan. 
Der sitter hun også i kommune-
styret og formannskapet. Hun 

har varaplass til sentralstyret i Venstre og har 
deltatt i flere av programkomiteene i partiet. 
For tiden jobber hun i Skien Kommune som pro-
sjektleder for et prosjekt om kvinner i lokalpo-
litikken.

– Hvis jeg skulle være blant dem som havner 
på Stortinget, ville jeg jobbet for kinderegget 
som det prates om i partiet – kombinasjonen av 
god miljøpolitikk, kunnskapssamfunnet og det å 
skape og utvikle arbeidsplasser. Koblingen mel-
lom disse feltene er tydelig og et godt svar på 
fremtidige utfordringer, mener Tonje.

www.venstre.no/politiker/tonjelowergurholt/

FøRSTEKANDIDAT AUST-AGDER: 
øYSTEIN HAGA

Øystein Haga er fra Grimstad, 
og er til daglig lektor på Dahl-
ske videregående skole. Han har 
en bred og variert erfaring fra 
kommune- og fylkestingspoli-

tikken. I kommunevalgene i 2003 og 2007 fikk 
han flest personlige stemmer av alle i Grimstad. 
Øystein har vært fylkesleder og landsstyremed-
lem i Venstre og har mange, mange kulturverv.

– Kultur er det bærende elementet i det jeg 
driver med. Det er det første jeg ser på i en bud-
sjettbehandling, sier Øystein. – Men jeg har min 
bakgrunn fra kommune- og fylkespolitikken, og 
det er mange regionalpolitiske saker som er 
viktige. Jeg vil arbeide for at Sørlandet snakker 
med én stemme i ett Agder og for en utvikling 
av regionen.

www.venstre.no/politiker/oysteinhaga/

FøRSTEKANDIDAT VEST-AGDER: 
ANNE MARGRETHE LARSEN

Anne Margrethe Larsen kommer 
fra Flekkefjord og er Venstres 
representant i Stortingets uten-
rikskomité. Hun var tidligere 
sjefssykepleier ved Flekkefjord 

sykehus, og har undervist i helsefag på videre-
gående skole. Anne Margrethe har vært leder av 
Vest-Agder Venstre i flere år og har erfaring som 
fylkespolitiker.

– Jeg ønsker et Venstre som kan være et 
grønt alternativ i klimapolitikken i forhold til 
finanskrisen, kan Anne Margrethe fortelle. – Det 
skal være et tydelig skoleparti med kvalitet i 
sentrum, og skal ha en fornyet tenkning på 
samhandling mellom helseforetak og kommu-
nene.
www.venstre.no/politiker/annemargrethelarsen/

FøRSTEKANDIDAT ROGALAND: 
GUNNAR KVASSHEIM

Gunnar Kvassheim er leder av 
Stortingets energi- og miljøko-
mité. Han kommer fra Egersund. 
Under Bondevik II-regjeringen 
var han statssekretær ved 

Statsministerens kontor. Gunnar er høgskole-
kandidat i samfunnsfag, og har bl.a. arbeidet 
som journalist og redaktør i 20 år. Han har også 
bred lokal- og fylkespolitisk erfaring.

– Jeg var så heldig å få være med og arbeide 
med klimaforliket. Det var veldig viktig at det 
kom på plass, mener Gunnar. – Men det repre-
senterte bare starten på lavutslippssamfunnet 
slik det kan bli. Jeg vil være med i de fire åra 
der vi må stake ut den nye kursen. Venstres 
politikk for miljø, næring og utdanning er den 
medisinen vi trenger.

www.venstre.no/politiker/gunnarkvassheim/

ANDREKANDIDAT ROGALAND: 
HELGE SOLUM LARSEN

Helge Solum Larsen er leder i 
Rogaland Venstre og sentral-
styremedlem i Venstre. Han er 
bystyrerepresentant i Stavanger 
og nestleder i kommunalstyret 

for byutvikling. Helge har vært leder av Norges 
Unge Venstre , og er nå 1. vararepresentant til 
Stortinget.

– Jeg driver egentlig ikke politikk på grunn 
av enkeltsaker, innvender Helge. – Da blir man 
jo på et tidspunkt ferdig! Men forholdet til lov-
givning er noe som er viktig for meg, og en god 
grunn til å ha mange liberale på Stortinget. Vi 
er i ferd med å lulle oss inn i en forestilling 
om at lovpålegging gjør velferd og skole bedre, 
fremfor at man gir makt og myndighet til en-
keltmennesket. Det blir feil.

www.venstre.no/politiker/helgesolumlarsen/

FøRSTEKANDIDAT SøR-TRøNDELAG: 
GURI MELbY

Guri Melby er nestleder i Sør-
Trøndelag Venstre, i tillegg til 
å være bystyrerepresentant for 
Venstre i Trondheim. Hun sit-
ter dessuten som direktevalgt i 

Venstres landsstyre. Hun er lektor og master i 
nordisk fra NTNU, og jobber som høgskolelek-
tor på HiST, avdeling for lærerutdanning. Hun 
er 27 år og bor på Øya i Trondheim. Guri har 
også vært sentralstyremedlem i Unge Venstre i 
en årrekke.

– Jeg jobber jo mest med skole og utdan-
ningspolitikk, sier Guri. – Jeg håper at hvis jeg 
skulle få møte på Stortinget, så er det innen 
det feltet jeg får jobbe. Og da tror jeg at det 
viktigste er å få gjort noe med lærerutdanninga. 
Den må styrkes, slik at vi er sikre på at de som 
kommer ut er dyktige nok.

www.venstre.no/politiker/gurimelby/

FøRSTEKANDIDAT TROMS: ROAR SOLLIED
Roar Sollied har tidligere vært 
både lokallagsleder og fylkes-
leder. Nå sitter han som sen-
tralstyremedlem i Venstre. Han 
har vært folkevalgt siden 1987, 

både som kommunestyrerepresentant i Målselv, 
formannskapsmedlem og gruppeleder. Han er nå 
i sin tredje periode på Fylkestinget og er i ko-
miteen for Utdanning og helse. 

– Det er dette med skole og utdanning som er 
mitt område. Det er det jeg har min utdanning 
i, og det er det jeg har praksis fra. Jeg vet hva 
som trengs på dette feltet. Det har blant annet 
med behovet for en rettferdig finansieringsord-
ning for hele landet. Jeg har som mål å gjøre 
som Grundtvig: Å arbeide for å få «oplysning ut 
til hytterne på heden», sier Roar.

www.venstre.no/politiker/roarsollied/

norge rundt

VENSTRE VIL STARTE pOLKAMp 
– Det er særdeles viktig at politikerne i 
Sigdal holder polsaken varm, sier Venstres 
Svein Jakob Hollerud til Bygdeposten. Hol-
lerud håper å kunne tilby turistene sprit 
på fjellet, og fremmer en interpellasjon for 
kommunestyret der han spør hva ordføre-
ren har tenkt å gjøre for at Sigdal skal få 
et polutsalg. 

bODø VENSTRE STARTER TENKETANK
– Alle har noe å bidra med i den poli-
tiske debatten, men ikke alle har tid og 
anledning. Derfor en tenketank, sier Terje 
Cruickshank til ab24.no. - Vi må ta inn 
over oss at ikke alle har like mye tid til 
å være politisk aktiv. Da må vi forsøke å 
være litt innovative. Liberal tenketank er 
ment som en uformell arena for den gode 
tanke.

– MINDRE FOSSILT I OSLO-VARMEN
Guro Fjellanger er kritisk til utstrakt bruk 
av olje og gass i fjernvarmesystemet, og 
krever høyere fornybar-andel i byens fjern-
varme. – Hvis man markedsfører fjernvarme 
som en miljøvennlig energiløsning, så må 
man også se at det er så lite som mulig av 
fossil energi i dette systemet, sier Fjellan-
ger til NRK. 

MILjøKLISTREMERKER I pOSTEN
I disse dager mottar de første husstandene 
i Arendal klistremerker for å reservere seg 
mot uadressert reklame. – Det er utrolig 
bra at vi nå får på plass dette tiltaket. 
Dette er ett steg på vei til et mer miljø-
vennlig samfunn, sier bystyremedlem Anne 
Solsvik. Det melder Arendals Tidende. 

TRøTT AV SENTRUMSYTING 
Venstres Karianne Stadheim meiner inn-
byggjarane, handelsnæringa og media 
har vore for oppteken av det negative ved 
opprustinga av Stranda sentrum, og mei-
ner sytinga er pinleg for alle som bur i 
kommunen. – Eg blir oppgitt av all denne 
negativiteten. Vi har alle har gjort ein god 
jobb, sa Stadheim i utvalsmøtet i følgje 
Sunnmøringen.

Har du tips til denne spalten? Send det til 
post@liberal.no
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skole

SETTER KUNNSKAp OG FORSKNING FøRST
– For Venstre er det en gåte at vi har en 
rødgrønn regjering som ikke skjønner at 
det å bygge landet også er å bygge forsk-
ning, sier Odd Einar Dørum. – I det alter-
native budsjettet Venstre har lagt fram er 
kunnskap og forskning vår desidert kraftig-
ste omprioritering. Det er fordi vi er helt 
overbevist om – uavhengig av trender og 
uavhengig av trekk i samfunnet – at vi er 
nødt til å tenke langsiktig. Det å styrke 
forskningen, som både bygger allmenndan-
nelse i demokrati og sivilisasjon, og også 
styrker og bygger opp under det ufødte 
næringsliv, er helt nødvendig.

SVIK MOT KUNNSKApS-NORGE
Da forslaget til statsbudsjett for 2009 ble 
lagt fram, ble det skapt et inntrykk av at 
det såkalte «hvileskjæret» knyttet til re-
duksjon i basisbevilgninger til universi-
teter og høyskoler nå er reversert. Dette 
viser seg å være usant. - Regjeringen svik-
ter nok en gang universiteter og høyskoler. 
Hvileskjæret sementeres og blir permanent, 
sier Odd Einar Dørum. Det har fremkommet 
informasjon om at universitetene og høy-
skolene står foran kraftige budsjettkutt på 
grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter 
som ikke har blitt tatt høyde for forslaget 
til statsbudsjett.

STORSATSING på KULTUR
– Den aller største satsinga i Venstres 
alternative kulturbudsjett er satsinga på 
bibliotek, sier Trine Skei Grande. – Vi har 
en annen innfallsvinkel enn Regjeringa til 
hva biblioteket er. Biblioteket er en veldig 
viktig brikke i et informasjonssamfunn for 
å takle de moderne utfordringene dette 
samfunnet står overfor. Derfor vil vi utvide 
både innkjøpsordningen for saksprosa, ut-
vide innkjøpsordningen for skolebibliotek 
– både på barne- og ungdomsskole og på 
videregående skole – og vi har lagt inn en 
rekke enkelttiltak, alt fra det flerkulturelle 
biblioteket til bibliotekutvikling. 

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

bOLIGGjENNOMSLAG FOR VENSTRE
Venstre har fått gjennomslag for flere av 
sine forslag om startlån og boligpolitikk i 
Stortinget. Flertallet på Stortinget sluttet 
seg til forslagene om å utvide nedbeta-
lingstiden for startlån fra 20 til 30 år og å 
gjøre det mulig å bruke startlån som støtte 
til depositum ved leie av leilighet. Det ble 
også flertall for å oversende et forslag om 
konkurranse om forvaltning av startlån-
ordningen. – Det er gledelig med en så bred 
enighet om tiltak rettet særlig mot de med 
lav inntekt og problemer med å skaffe seg 
en stabil bosituasjon, sier Vera Lysklætt.

øKENDE bEHANDLINGSKøER 
Gunvald Ludvigsen konstaterer at Regje-
ringen støtter Venstres politikk, men bare 
når regjeringen selv er avsender. – For et 
halvt år siden debatterte Stortinget et 
forslag fra Venstre om å gi fastleger mu-
lighet til å drive lavterskel medikamentell 
rusbehandling, sier Gunvald Ludvigsen. 
Da ble forslaget stemt ned. – Venstre kan 
gjerne være premissleverandør for gode 
forslag som regjeringen først stemmer ned 
og siden fremmer selv, så lenge det bare 
blir et bedre tilbud til rusavhengige. 4000 
rusmisbrukere står i kø for behandling, og 
uten en omfattende satsing på rehabilite-
ring og forebygging vil køene øke.

VIL LøFTE bARN UT AV FATTIGDOM
– Det er en åpenbar sammenheng mellom 
familier med veldig lav inntekt og proble-
mer med rus, psykiske lidelser og andre 
problemer. Derfor er det så viktig å nå 
disse familiene. Dette er kampen mot fat-
tigdom. Nå har vi vært igjennom 3 år med 
Regjeringen og kan konstatere at fattig-
domsproblemet fremdeles ikke er løst, sier 
André N. Skjelstad. – Mesteparten av barna 
med store problemer er fattige, derfor leg-
ger Venstre sine budsjettprioriteringer i det 
vi tror er fornuftig politikk for å forebygge 
dårlige levekår hos barn og unge.

www.venstre.no/sosialtansvar

brüsselbrevet Frode Fjeldstad

Norge med i EUs klimapakkeMed gjennomslag i Europa
EUs klimapakke ble enstemmig godkjent på EUs toppmøte i 

Brussel 10.-11. desember. I skrivende stund vedtas den i Eu-

ropaparlamentet, og dermed blir pakken vedtatt i EU. Den vil 

få stor virkning også i Norge.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Liberals Brüsselkorrespondent
Som vi har skrevet om tidligere i denne spalten 
omfatter klimapakken flere direktiv. Blant annet 
om kvotehandel, karbonlagring, fornybar-energi 
og byrdefordeling. Sistenevnte skal fordele EUs 
hovedmål om 20% kutt i 2020. Dette heves til 
30% dersom det blir en klimaavtale i Køben-
havn neste år. Både kvotehandelsdirektivet og 
direktivet om fornybar energi vil bli norsk lov 
gjennom EØS-avtalen. Direktivet som setter 
utslippskrav til biler vil også få betydning for 
norske forbrukere. 

KVOTEHANDEL ER GRUNNSTEINEN
Selve grunnsteinen i EUs klimapakke er oppgra-
deringen av kvotehandelsdirektivet, gjeldende 
fra 2013. Det nåværende direktivet, som trådte 
i kraft i 2007 vil da gjelde fra 2008-2012. Fram 
mot 2020 vil færre kvoter kunne deles ut gratis, 
og forurensende bedrifter må kjøpe kvoter på 
det åpne markedet. 

FORSKNING på KARbONLAGRING 
Den liberale saksordføreren for karbonlagrings-
direktivet (CCS), Chris Davies (LibDems, UK), 
var fornøyd med at EU nå vil forske på tekno-
logien. – CCS er et veldig viktig tiltak for å re-
dusere de enorme utslippene fra kullkraftverk, 
sa han etter Rådets avstemning. 300 mill. tonn 
frie CO2-kvoter gis til de 9-10 forsøkprosjekter 
for CCS i EU-landene. Det vil kunne bety 6-7 mrd 
euro i støtte, avhengig av prisen på CO2. «Må-
nelandingsprosjektet» på Mongstad får dermed 
viktig drahjelp fra EU.

pRAKTIKANTTIDEN OVER
Fredag 12. desember var jeg tilbake på konto-
ret i Møllergata, hvor gode kolleger tok vel i 
mot meg. Tiden i Brussel har lært meg mye om 
hvordan EUs institusjoner arbeider, og det har 
vært utrolig lærerikt å arbeide på innsiden i en 
EU-institusjon sammen med over 400 andre li-
beralere. Jeg ønsker Venstre lykke til med vårens 
EU-debatt.

– At Venstre fekk fleirtal for resolusjonen «Nuclear security» 

under ELDR – kongressen, viser at gode saker og gode argu-

ment fører fram,  også i europeisk samanheng!

Terje breivik terje@venstre.no
Det entusiastiske utbrotet tilhøyrer nestleiar i 
Venstre, Trine Skei Grande. Bakgrunnen var at 
Venstre fekk fullt gjennomslag for ein resolu-
sjon som i innhald var svært skeptisk til bruk av 
atomkraft i Europa. 

Skei Grande, generalsekretær Terje Breivik, 
leiar i Unge Venstre Anne Solsvik og leiar i Nor-
ges Venstrekvinnelag Torild Skogsholm utgjorde 
delegasjonen til Venstre på ELDR–kongressen 
(The European Liberal Democrat Reform Party) 
i slutten av oktober i Stockholm. Kongressen, 
som er årleg, samla kring 500 delegatar frå 55 
medlemsparti.

KLIMAENDRINGANE
Venstre var óg medforslagstillar, saman med 
Radikale Venstre (Danmark), Folkpartiet Libe-
ralarna (Sverige), Centerpartiet (Sverige) og 
Liberal Democrats (Storbritannia) til resolusjo-
nen «Climate change». Resolusjonen tek opp 
klimaproblematikken i vid tyding. Med små end-
ringar undervegs i prosessen, mellom anna vart 
ein atomkraftvenleg setning stroken, vart også 
denne resolusjonen vedteken. 

– Sjølv om det ikkje var overraskande,  er det 
veldig oppløftande å oppleva at liberale parti i 
heile Europa er så samde om kva som må gjerast 
for å  løysa klimakrisa, seier Skei Grande. Det 
er og betryggande at skepsisen og motstanden 
mot atomkraft er så sterk i søsterpartia våre.

VAL TIL EUROpApARLAMENTET
Til sommaren er det val til Europaparlamentet. 
Handsaming og vedtak av valmanifest var difor 
den saka som tok mest tid under kongressen. 
Manifestet tilsvarar eit stortingsvalprogram i 
Norge. Dokumentet samlar alle liberale parti 
som stiller liste til parlamentsvalet, og for-
pliktar dei for neste parlamentsperiode.

– At Venstre aktivt deltek i utforminga av 
programmet liberale parti i Europaparlamentet 
går til val på, viser kor viktig det er å delta 
aktivt i partinettverk.  Å påverka politikken til 
EU gjennom slike arbeidsformer og kontaktar, 
er truleg langt meir effektfullt enn at regje-
ringa sender ministerdelegasjonar til Brussel, 
avsluttar Skei Grande. 

For å lesa meir om ELDR og andre vedtak på 
Kongressen 2008 sjå www.eldr.org

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
– Jeg er opptatt av at vi skal ha en god bered-
skap i nordområdene. Derfor har jeg også hatt 
et sterkt ønske om å kunne sette meg ordent-
lig inn i og på nært hold få oppleve den svært 

viktige jobben som Kystvakta gjør utenfor den 
langstrakte kysten vår, sier stortingsrepresen-
tant Vera Lysklætt til Liberal. 

Hun har derfor i tre dager i høst vært med 
kystvaktskipet «KV Farm» på tokt i Barentsha-
vet utenfor kysten av Øst-Finnmark.

Med en stadig økende olje- og gassvirksom-
het i nord, og siden kysten trafikkeres daglig 
av stadig større oljetankere, så er vi helt av-
hengig av å være godt forberedt, mener Vera. 

på tokt med «KV Farm»
– Det må satses på oljevernberedskap og den 
dagen ulykken skjer må vi ha alt det utstyret 
og personellet på plass som er nødvendig.

– Jeg er mektig imponert over den svært 
viktige jobben som besetningen på kystvakta 
generelt og på «KV Farm» spesielt utfører. Der-
for håper jeg at ungdom ser de mulighetene 
som finnes for en utdanning her. Vi kommer til 
å få behov for stadig mer personell på dette 
området i framtida, avslutter Vera Lysklætt.

Deltagere fra Venstre og Unge 
Venstre: Fv Torild Skogsholm, Trine 
Skei Grande, Terje Breivik, Naomi 
Ichihara Røkkum og Anne Solsvik.



12 13

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 26.1.

Et dypere perspektiv 
på et bredere samfunn

Torsdag 27. november arrangerte Oslo Venstre 
et debattmøte under overskriften «Hvor fei-
ler vi i dialogen om integrering?» Det ble en 
kveld mer for refleksjon enn debatt med steile 
fronter – noe som gjorde at tilhørerne var litt 
klokere da de gikk hjem. Og særlig grunn til 
ettertanke gav kveldens siste spørsmål: Feiler 
vi i dialogen fordi vi alltid fokuserer på pro-
blemer som er nokså snevre, som omskjæring 
og tvangsekteskap? Kanskje er det selve ordet 
«innvandringsdebatt» som er hovedproblemet. 
For hva er det egentlig man debatterer? Ar-
beidsinnvandring? Antallet kvoteflyktninger? 
Familiegjenforening? Asylinstituttet? Tvangs-
ekteskap? Alle disse debattene havner i sek-
kebetegnelsen innvandringsdebatt. Problemet 
med det er at mange da trekker et mentalt like-
hetstegn mellom ordet innvandrer og de utfor-
dringene vi tross alt står ovenfor i overgangen 
fra et samfunn dominert av en majoritetskultur 
til et langt mer bredkulturelt samfunn – for å 

bruke leder av integreringspolitisk forum, Tina 
Shagufta Kornmo, sitt begrep.

Heldigvis er vi i ferd med å fjerne oss fra en 
type debatt som er et sammensurium av dis-
kusjoner om lovverk, islam, tvangsekteskap og 
kriminalitet. For bare få år siden ble debatter i 
media om innvandring dominert av hvite nord-
menn. Så hadde man i tillegg invitert en brun 
nordmann som talsperson og forsvarer for alle 
andre brune nordmenn. I økende grad kommer 
ulike, gjerne kontrasterende, stemmer fra inn-
vandringsmiljøene frem. Enkeltstående utfor-
dringer diskuteres i større grad for seg. Vi vet 
mer om forskjeller og likheter mellom grupper 
og ikke minst forskjeller internt i ulike grupper. 
Spørsmålet innledningsvis bør kanskje refor-
muleres: hvorfor lykkes vi faktisk. Sammenlig-
ner vi med for eksempel Danmark, er det liten 
tvil om at Norge i langt større grad har lykkes 
i å skape et bredkulturelt samfunn. Kan hende 
er en delforklaring at de første innvandrerne 
bosatte seg i Oslo sentrum, på Grønland, og 
ikke i en drabantby, slik Trine Skei Grande po-
engterte i ordskiftet.

I denne nye og mer avanserte formen for 
dialog øker potensielt rommet for Venstre. Men 
da må vi ikke akseptere en debatt der innvand-

ring er en sekkebetegnelse for mange ulike ut-
fordringer, men hele tiden poengtere at bildet 
er komplekst og sammensatt. Venstre bør stå 
for en grunnleggende positiv holdning til inn-
vandring. Mennesker ønsker å skape en framtid 
i landet vårt og da skal de ha en fair sjanse. I 
stedet for å møtes med mistanke om misbruk 
av asylinstituttet bør de møtes med språkkurs 
og mulighet for jobb. Det må være lov å komme 
til Norge av økonomiske grunner og lov til å bli 
dersom man finner sin plass her. I stedet for en 
lang kø foran en smal dør i Storgata bør vi ha 
en bred dør og en effektiv saksbehandling. UDI 
bør ikke ha som eneste drivkraft å bevise regel-
brudd. Livskvalitet på asylmottak og vellykket 
overgang fra asylsøker til borger bør også være 
sentrale målsettinger. I det programforslaget 
som vedtas til våren er jeg overbevist om at 
dette perspektivet vil være rådende. Venstre 
skal og vil være det partiet som best evner å 
se nyanser og kompleksitet og samtidig vise 
størst begeistring for at Norge vokser både be-
folkningsmessig og som samfunn. Kan hende 
vil bare 10 prosent være modne for dette til 
høsten, men det er jo uansett en god målset-
ting. Og det kommer til å bli flere. Norge kom-
mer til å bli et langt bredere samfunn. 

INNLEGG
Lars Fosse
Sagene Venstre

Kanskje er det selve ordet «innvandringsdebatt» som er hovedproble-
met. For hva er det egentlig man debatterer? 

Skuffa over Venstre

Mine, dine 
og våre verdier

ja til et pluralistisk samfunn

Kviteseid Venstre er svært skuffa og overraska 
over at Venstre sine stortingsrepresentantar 
støttar innføring av EU sitt tenestedirektiv i 
Norge, saman med Frp, Høgre og store delar 
av Ap. 

Me hadde faktisk forventa at eit så tradi-
sjonsrikt Nei til EU-parti som Venstre ikkje 
hadde EU-venlege representantar blant nasjo-

nens folkevalde på Stortinget.
Venstre har tradisjon for å følgje føre-var-

prinsippet i saker der konsekvensane av ei 
avgjerdsle er usikre, noko dei sprikande syns-
punkta frå dei to sidene i denne debatten til 
fulle har vist. Det ville derfor vore klokt av 
Venstre og følgd dette prinsippet også i denne 
saka, ved og sagt nei til implementering av 
tenestedirektivet, med hovudgrunngjeving at 
fleirtalet av Ap-fraksjonen i regjeringa ikkje 
har vore viljuge til å sørga for ei grundig kon-
sekvensvurdering før ein fattar vedtak i ei så 
viktig sak med så mange uavklara sider.

Dette kan få store konsekvensar ved kom-

ande stortingsval, der ein må rekne med ei 
avskaling i veljaroppslutninga blant trufaste 
venstrefolk frå Nei til EU-sida. Også medlem-
stalet i Venstre kan bli råka av dette. Desse 
negative konsekvensane har ikkje Venstre råd 
til i ei tid da partiet er på full fart til å bygge 
seg kraftig opp.

Me reknar med at Venstres støtte til teneste-
direktivet frå partiets stortingsrepresentantar 
vil ha stor innverknad på nominasjonsproses-
sane til stortingsvalet  rundt om i fylkeslaga i 
favør av kandidatar på nei-sida når det gjeld 
EU-spørsmålet og innføringa av tenestedirek-
tivet.

Hele innlegget er en stor logisk feilslutning. 
Storøy lager en kunstig dikotomi når han hev-
der at et farvel til de kristne, protestantiske 
verdiene medfører en verdirelativisme der alt 
er lov. Hvorfor skulle det være det? Til tross 
for at et stort flertall av nordmenn ikke er 
kristne i den forstand at de tror på Bibelens 
dogmer er de aller fleste – også innvandrerne 
som Storøy gir skylden for deler av fallet – 
enige om at drap og vold er galt og at omsorg 
er bra. Det finnes uenigheter om moral (f.eks. 
synet på kvinners stilling), men de må løses 
ved å utvikle en etikk basert på fornuft og 
individuelle rettigheter, ikke ved hjelp av en 
to tusen år gammel bok (som for øvrig står 
noe tilbake når det gjelder f.eks. kvinners stil-
ling). Eller mener Storøy at noe er riktig moral 
fordi Gud har sagt det, basta, i stedet for at 
det kan begrunnes etisk? Hvordan vil Storøy 
løse etiske dilemmaer, som abort av hensyn 

til morens helse, eller drap i nødverge uten å 
utvikle en etikk basert på fornuft?

Som liberaler mener jeg prinsipielt at mo-
ralen, og dermed Staten, ikke skal blande seg 
mer inn i borgernes liv enn nødvendig. Du skal 
ikke plage andre, du skal være grei og snill, 
og for øvrig kan du gjøre som du vil. Derfor 
er det f.eks. ikke statens business å blande 
seg inn i folks seksuelle legning når det gjel-
der ekteskap. Det plager ingen. Derimot er det 
statens business å blande seg inn når noen 
dreper eller voldtar, eller utfører kjønnslemles-
telse – fordi det skaper lidelse. Dette er ikke å 
likestille verdier – tvert i mot! 

Jeg er enig i at det er latterlig å skrive «et-
ter vanlig tidsregning» (som ikke er vanlig for 
muslimer eller jøder!) i stedet for e.Kr. eller 
f.Kr. Det er ingen grunn til å kamuflere kris-
tendommens historiske innflytelse. Men det 
er ikke statens oppgave, slik Storøy tydeligvis 
ønsker, å fremstille en religion eller et livssyn 
som mer sant enn andre. Det kalles religions-
frihet i praksis. Derfor bør heller ikke barna be 
bordbønn på skolen, men de bør lære hvorfor 
de kristne ber bordbønn for å forstå og for-
holde seg til andre mennesker.

Det er bra at Norge har komi så langt at kon-
fesjonsbindinga i grunnlov og offentleg virke 
snart vert bytt ut med eit betre offentleg 
grunnlag.

Eg meiner samfunnsgrunnlag må tuftast på 
noko som sameinar menneske. Menneskeret-
tane og gjensidighetsprinsippet er ikkje verdi-
nøytralt, men livssynsnøytralt. Eit samfunns-
grunnlag må likestille og verdsetje menneske 
på tvers av rase, kjønn, tru og livssyn. Kort 
sagt: «Her høyrer alle til, ulike , men likever-
dige.»

Forkynning og påverknad til tru, livssyn og 
politisk meining må skje utanfor dei offentlege 
institusjonane for alle.

Nokon i Venstre hadde eit flott innspel til 

eit godt navn på nytt fellesfag i skulen: LEV 
(Livssyn - Etikk – Verdi). At barn får kunnskap 
om ulikskapar blant menneske, er viktig for å 
skape gjensidig respekt, kommunikasjon og 
fred. Mangfald må verdsetjast, og toleranse og 
respekt må øvast.

Eg meiner eit samfunnsgrunnlag tufta på 
menneskerettane og gjensidig respekt, sam-
svarar med Venstre si demokratiske grunnhald-
ning der åndsfridom og respekt for einskild-
mennesket er sentralt.

INNLEGG
jon Ingebretsen
leiar  Kviteseid Venstre

REPLIKK
Karsten Eig
Tromsø

REPLIKK
Hallbjørg Strøm
Edland

Me hadde forventa at eit så tradisjonsrikt Nei til EU-parti som Venstre ikkje hadde EU-

venlege representantar blant nasjonens folkevalde på Stortinget.

Magnar Storøys innlegg i Liberal 7/08 er et man forventer 

fra KrF-ere fra fjellsprekker på sørvestlandet, ikke i et libe-

ralt parti. 

Replikk til Magnar Storøy.

12

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))
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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.

Fra Liberal 07/08
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GENERALSEKRETÆREN:

Obama light
Pengar er ein viktig føre-

setnad for å gjennomføra 

ein god valkamp. Barack 

Obama sette og ny rekord 

i å reisa midlar til valkam-

pen sin. Det klarde han 

gjennom å få dei mange 

til å gje litt kvar. 

Venstre har ikkje tradisjon for å samla inn 
dei store summane av private midlar til val-
kampar. I Noreg er det først og fremst Ap 
og H som er store i så måte. Ap får kvart 
år fem millonar av LO til drift av partiet. 
I valkampår vert denne summen auka til 
13 - 15 millionar. Etter ei rekordgåve på 10 
millionar frå ein gjevar, er Høgre alt no ri-
meleg trygge på å nå minst 12 – 13 mill før 
valkampen for alvor tek til.

Det er ikkje problemfritt å få så mykje pen-
gar frå enkeltaktørar, enten det er organi-
sasjonar eller privatpersonar som står bak. 
Sjølv om det verken formelt eller reelt sett 
er bindingar knytte til gåva, er det likevel 
lett å få mistanken retta mot seg. 

Difor satsar Venstres Hovedorganisasjon 
primært på Obama – metoden. Alt før 
nyttår vert ei ny betalingsløysing lansert 
på www.venstre.no. Ved å gjera det enkelt 
å gje, enten det er til VHO eller til lokal-
laga, kombinert med målretta kampanjer 
mot potensielle ytarar, skal Venstre få større 
valkampbudsjett til disposisjon. 

Partiet klarar likevel ikkje å nå opp i dei store 
summane utan hjelp frå deg 

som medlem eller til-
litsvald. Enten du sjølv 
er interessert i å bi-
dra med midlar, eller 
du gjer forsøk på å 
få andre til å støtta 

partiet, vil det ha av-
gjerande betyding. På 

førehand takk for 
viktig og god 

hjelp!Terje breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i oktober og november fra Synovate, Opinion, TNS Gallup, 
Sentio Research Norge, Norstat, Respons og Infact. Kilde: Bernt Aardal. Mandatfordeling i november: 
Opposisjonen 91, Regjeringen 78. Ap 56, H+Krf+V 46, H+Frp 71.

meningsmålinger

kalender

Sentral hjelp til valgkampanjen ’09

jANUAR   
10.-11.  Rikspolitisk Nettverk (Norlandia Airport Hotel, Gardermoen)
27.  Jubileumsmarkering Unge Venstre 100 år (Oslo). Påmelding til nuv100@liberal.no.
28.  Sentralstyremøte
28.  Jubileumsmarkering Venstre 125 år (Gamle Losjen, Oslo). 
 Påmelding til thori.sundashagen@venstre.no. Åpent for alle.

FEbRUAR
Fylkesårsmøter hver helg. Se www.venstre.no for detaljert informasjon for det enkelte fylke.

Parti November Endring fra okt.  Mandater nov. Stortingsvalget 2005
Ap 31,4 0,8 56 -5
Frp 24,2 -2,3 45 7
Høyre 15,9 -0,2 26 3
SV 7,7 0,4 13 -2
V 5,7 0,1 9 -1
Krf 6,6 1 11 0
Sp 5,5 0,2 9 -2
Rødt 1,6 0 0 0

God jul til alle?
Vi går inn i en tid preget av 

varme, fellesskap og sam-

menkomster med de vi er 

glad i.  De fleste av oss. Det 

er derfor viktig å huske at 

dette ikke gjelder alle.

Alle har ikke et fellesskap de kan være en del av 
når andre trekker inn for å gå rundt juletreet og 
pakke opp gaver. For noen er dette en tid man 
gruer seg til og en tid hvor økonomien ikke strek-
ker til alle de forventningene tiden fører med seg. 
Med en finansminister som hadde ambisjoner om 
å bekjempe fattigdommen er det nå underlig at 
hun oppfordrer folk til å kjøpe det de ønsker seg 
og betale senere. Som om julen var noe hun hadde 
bestilt for å få landet til å gå rundt. For mange av 
oss handler finanskrisen om en liten omstilling i 
hverdagen, men for enkelte er dette det som tip-
pet økonomien fra dårlig til elendig. 

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar 
vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger 
viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkelt-
mennesker som trenger det. Det er avgjørende 
med et sterkt Venstre for å styrke denne hold-
ningen. Spesielt er det barn som sliter mest når 
det er snakk om uføre og fattigdom blant de 

voksne. Dette er en utfordring vi må møte og 
tørre å snakke om. Jeg deler ikke statsråd Hans-
sens mening om at det kun handler om å stå 
opp om morgningen for å komme seg i gang og 
ut av uføre.  Dette er en problemstilling som 
er langt mer tidkrevende og hvor man ikke har 
noe quick fix. Dette handler på den ene siden 
om å gi folk en hverdag med innhold hvor man 
kan prestere noe, men i like stor grad gi folk en 
hverdag som endrer sin egen oppfattelse av sitt 
eget selvbilde i et fellesskap med andre. 

Det vil bli underlig om 20 år å tenke tilbake på 
samfunnet vårt i dag. Et velferdsamfunn som i så 
mange år har akseptert at de som stiller svakest 
eller med største behovet for oppfølgning ikke 
får det, at folk bor på gata, at personer må liv-
nærer seg som kriminalitet for å overleve, ofte i 
et parallellsamfunn til oss andre. Da håper jeg 
også at vi kan se tilbake på et sterkere Venstre 
som tok tak i de faktiske utfordringene i stede for 
litt mer til alle, et Venstre som torde tenke nye 
tanker for å hjelpe de som alt for ofte blir offer 
for politikernes passi-
vitet. Det burde være 
en viktigere ambisjon 
i denne tiden for en 
finansminister enn å 
løpe rundt med hand-
leposer!

Demokratiets avantgarde
Norges Unge Venstre 1909 – 2009

Lars-Henrik paarup Michelsen og Guri Melby (red)
Med artikler av Anders Kirkhusmo, Øystein Brekke, Jørn Rattsø, Torgeir Anda, Thomas 
Hansen, Erling Moe, Monica Tjelmeland, Halle Jørn Hansen, Arne Finborud, Roland Berg 
Lie, Sara Sægrov Ruud, Hulda Tronstad og Per Inge Torkelsen. 
Foto: Lene E. Westerås og rikt illustrert med arkivbilder.

Velg mellom:
1) Vanlig innbundet bokformat, pris kr. 350
2) Unik skinn-innbunden spesialutgave, pris kr. 2500

Det blir produsert 101 slike utgaver. De har nummerering for hvert år fra og med 1909 til og 
med 2009. Har du et spesielt årstall eller et lykketall, så får du et unikt minne for livet. 

Forhåndsbestillinger kan sendes forlaget (merk hvilken utgave du ønsker): 
MARGbok, Strandveien 95, 9006 Tromsø, e-post: abonnement@margmedia.no

eller direkte til Unge Venstre, Møllergaten 16, 0179 Oslo, e-post: unge@venstre.no
Bøkene er tilgjengelige fra 100-årsdagen 27. januar 2009.

forhåndsbestill jubileumsboken:

Venstre satser også i 2009 

på en samkjørt kampanje 

mellom lokallag, fylkeslag 

og sentralleddet. 

– Vi skal gi viktige bidrag til det lokale ar-
beidet. Bare ved å forene ressursene til en 
kraftfull nasjonal kampanje er vi i stand til å 
løfte oss som parti ytterligere, sier Venstres 
informasjonssjef Steinar Haugsvær. 

Som i 2005 og 2007 skal Venstres hovedor-
ganisasjon levere felles maler for det meste 
av materiellet på papir og nett. Etter hvert 
som dette blir klart legges dette en egen 
nettside for alt valgmateriell 2009. Den vil 
du finne på: www.venstre.no/organisasjon. 

NETTSIDER
- Høsten 2009 har vi brukt til å oppgradere 
nettsidene våre ytterligere. Blant annet har 

alle valgte topp-
kandidater alle-
rede egne nettsi-
der. I tillegg har 
vi lagt mye arbeid 
ned i søkemotor-
optimalisering. 

Resultatene kom raskt: En økning i nett-
trafikken på 35 prosent, forklarer Haugsvær, 
og legger til at arbeid på nett blir en meget 
viktig del av Venstres valgkampanje også i 
2009. 

MATERIELLOVERSIKT jANUAR 2009
Som før valgkampen 2007 skal Venstres ho-
vedorganisasjon gi en total oversikt over 
tilgjengelig materiell til valgkampen tidlig. 
Denne oversikten er på plass i januar 2009. 

Dette er blant det man skal forvente:
1. Visuell profil. Grafisk oppsett for kampan-

jemateriell 2009.
2. Sentrale brosjyrer fra VHO som kan bestil-

les via nettbutikk. 
3. Nye maler for valgkamp-brosjyrer, løpe-

sedler, plakater, m.m. Dette skal være 
nedlastbart fra nett. Også sentral ressurs 
skal hjelpe til med design. Gratis.

4. Internett (www.venstre.no). Oppdaterte 
nettsider og publiseringssystem. 

5. Ny nettbutikk med nye klær og effekter. 
Under valgkampen er dette hovedkanal 
for bestilling av valgmateriell.

6. Valgkampmappe med politiske faktaark. 
Samlemapper for materiell, innlegg og 
utspill på Venstre Pluss (V+)

Studentersamfun-
det, Universi-
tetsgata 26. Her 
ble Unge Venstre 
stifta.
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Retur: 
Venstres Hovedorg.
Møllergt 16  0179 OSLO

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Du inviteres med dette til

Venstres 125-årsjubileum
i Gamle Logen i Oslo

28. januar 2009 klokken 18.00 til 20.30

Innledninger ved
Lars Sponheim

Trine Skei Grande
Odd Einar Dørum

Guri Melby
Gunnar Kvassheim

Kunstneriske innslag ved
Anneli Drecker

elever fra Barrat Due
Karl Seglem

Kulturentusiastene

Konferansierer
Ingrid Espelid Hovig

Eivind Haarr

Bli med og markere Venstre - Norges eldste og stolteste, men også mest 
progressive og nyskapende parti. Gamle Logen har plass til 500 Venstre-
venner, og vi tar imot besøk fra hele landet! Blant faglig, kunstnerisk og 

politisk påfyll får vi også hilsninger fra internasjonale venner.

Fri inngang – alle velkommen.

Påmelding innen 15. januar til thori@venstre.no 
eller 22 40 43 72.


