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Dagens regjering har administrert Norge gjen-
nom en eventyrlig vekstperiode. Når den nå 
har tatt slutt, kan regjeringen pøse på med 
nye offentlige milliarder. Det er vel og bra, og 
Venstre har brukt det samme handlingsrommet 
i våre budsjetter. Regjeringens svakhet er at 
den fortsatt bare skryter av å ha brukt mer 
penger enn den forrige, mens landet ikke er 
gjort mer robust i møte med framtiden.  

Framgangen på miljø- og energiområdet er 
marginal, kunnskaps-Norge har ikke fått noe 
løft, og kampen mot fattigdom er slett ikke 
vunnet. Offentlig drift er på alle områder blitt 
dyrere. Når man samtidig stanser all moderni-
sering av offentlig sektor, vokser bare sårbar-
heten i møte med vanskeligere tider. Regjerin-
gen har ikke hatt evne eller mot til å prioritere 
og fornye. 

Det er opplagt kontroversielt – også i Venstre 
– å foreslå store endringer i kommunestruktu-
ren. Men et politisk parti må tørre se virke-
ligheten i øynene, se lenger enn første bud-
sjettår, og vise lederskap. Regjeringen skrøt 
voldsomt av sitt løft for kommuneøkonomien 
i sitt første budsjett. Etter det er handlings-
rommet i kommunene omtrent det samme som 
under den forrige regjering – som hadde 
adskillig vanskeligere rammevilkår. Pro-
blemene løses altså ikke av bare å pøse 
inn mer penger, de må også brukes 
på en smartere måte. 

Om ikke det skjer, vil offent-
lig velferd forvitre under 
presset av stadig økende 
utgifter og stadig økende 
krav – både i kvalitet 
og kvantitet. Ubalansen 
mellom antall yrkesaktive 
og antall eldre vil bli sta-
dig større. Det er uansvar-
lig ikke å ta dette innover 
seg.

Dette er bakgrunnen for programkomiteens og 
landsstyrets forslag om en velferdsreform som 
skal gi mer makt og ansvar til kommunene. Da-
gens kommunestruktur er til hinder for en slik 
reform, fordi mange kommuner er for små og 
for lite vekstkraftige til å ta nye oppgaver og 
utfordringer. Om vi ikke gjør noe, vil ropene 
om statlig overstyring (som Frp allerede mål-
bærer) bli stadig sterkere, og lokaldemokratiet 
vil forvitre til fordel for mer byråkrati, mer ek-
spertvelde, flere rettssaker. 

Jeg håper Venstre er moden for denne erkjen-
nelsen og denne debatten. Alt tyder på det. 
Det handler ikke primært om antall kommuner 
eller om tvang, men om hvordan vi kan gjøre 
offentlig sektor så robust at ikke organiserin-
gen av helse, omsorg, rus, psykiatri, barnevern 
osv stadig oftere blir kasteball i paniske debat-
ter etter medieoppslag om uverdige forhold. 

Vi som er glade i offentlig sektor og i demo-
kratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å 
hindre at begge deler svekkes. 

Lars Sponheim

Nødvendig med 
velferdsreform
Det er ingen stor prestasjon av en regjering å innkassere 

store inntekter og dele dem ut igjen til alle mulige gode 

formål.
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Miljø og 
folkestyre
Derfor skifter jeg standpunkt til norsk EU-medlemskap.

To ganger har jeg sagt nei til norsk medlemskap 
i EU. Ingen av gangene var det noen enkel be-
slutning. Men i en samlet vurdering av hva som 
var viktigst for det Norge og de verdier jeg øn-
sket å kjempe for, ble jeg med på det laget som 
sa nei til økt overnasjonal styring og bindende 
internasjonalt fellesskap. 

Nå har mange år passert og verden er ikke den 
samme. Mer enn noen gang står landet og ver-
den overfor utfordringer som det trengs kraft 
og vilje for å møte, ikke minst på klima- og 
miljøområdet. Vi ser ennå bare svake konturer 
av vilje til å skifte kurs, både nasjonalt og i ver-
den for øvrig. Finanskrisen vi nå er oppe i viser 
også med all tydelighet at overnasjonal politisk 
styring er nødvendig for å hanskes med interna-
sjonale, kortsiktige kapitalkrefter som aldri har 
velferd og solidaritet som mål.

Jeg arbeider til daglig som leder for miljøom-
rådet i Norges tredje største by. Og daglig opp-
lever jeg hvordan EUs politikk og vedtak setter 
standarden over hele miljøområdet. Enten det 
gjelder forurensning, støy, luftkvalitet eller bio-
logisk mangfold, er det direktivene fra Brussel 
som stiller krav til lokale tiltak, og det er EU 
mer enn noen som driver miljøarbeidet i norske 
kommuner framover.

Samtidig opplever jeg at EU har bevist at det 
er et fredsprosjekt, som både har bundet ak-
sen Berlin – Paris tett sammen, og som har tatt 
tunge tak for en fredelig utvikling i det østlige 
Europa i årene etter murens fall i 1989. Både 
som valgobservatør i Montenegro og gjennom 
samarbeidsprosjekter med polske storbyer har 
jeg sett hvordan EU representerer og oppmun-
trer de progressive kreftene i øst – i møte med 
gammelkommunisme, korrupsjon og de brune 
elementer som fortsatt dessverre finnes. 

Folkestyret og kravet om å være herre i eget hus 
var et viktig argument for meg de to gangene 
jeg stemte nei. I dag spør jeg – hvilket folke-

styre? Hva er demokratiet verdt hvis det bare 
skal utøves på en arena som ikke er stor nok til 
å skape meningsfull politikk for de problemene 
vi står overfor? I en verden der utfordringene 
våre blir stadig mer globale – enten det gjelder 
miljø og klima, kortsiktige internasjonale kapi-
talstrømmer eller globale sikkerhetsutfordringer 
– så trenger vi  internasjonale demokratiske in-
stitusjoner med tyngde og muskler for  å presse 
igjennom løsninger. På dette området er EU det 
eneste seriøse alternativet vi har.  

På landsmøtet i april skal Venstre behandle nytt 
utkast til stortingsvalgprogram. Jeg håper in-
derlig at mitt gamle parti Venstre denne gangen 
våger å ta skrittet fullt ut og si JA til en ny, 
norsk søknad om EU-medlemskap. 

GJESTESKRIBENTEN
Thorbjørn Bratt
tidligere sentralstyremed-
lem og tidligere kommu-
nalråd i Trondheim

LEDER:

Stans Giske-
fiséringen
Trond Giske rider igjen. 

Den siste måneden har 

han bestemt seg for å 

samlokalisere Nasjonal-

museet på Vestbanetomta 

uten debatt, og instru-

ere kringkastingssjef Hans 

Tore Bjerkaas på et redak-

sjonelt område. 

Først om Nasjonalmuseet. Nasjonalgalleriet 
er godt egnet til å fremvise våre nasjonale 
kunstskatter. Det er ikke god nok plass på 
Vestbanetomta for både å sikre areal til 
Utenriksdepartementet og hele Nasjonal-
museet. Venstre vil i stedet satse pengene 
på å bygge et nytt og spennende samtids-
museum, der behovet er størst.

Så til TV-reklame. Trond Giske og regjerin-
gen har fullstendig ignorert dommen fra 
Strasbourg. Det er nemlig ikke nok å instru-
ere NRK til å la småpartiene slippe til. Giske 
har åpenbart ikke fått med seg at mediemo-
nopolet ble opphevet for snart 30 år siden. 
Nå finnes det utallige TV-medier, skal han 
instruere også disse redaktørene?

Man skal dessuten være høyst forsiktig med 
stadig å endre på NRK-plakaten. Giske her-
ser med kringkastingssjefens mandat på en 
slik måte at det undergraverer legitimiteten 
og grunnlaget for å ha en statskanal.

I stedet for å møte problemet med en ny 
lov, som kunne regulert TV-reklame på en 
god måte, slik H, Krf og Venstre foreslo i 
forrige regjering, leker statsråd Giske medi-
enes over-redaktør. Det er en meget farlig 
vei å gå, og tenderer inn mot statlig sensur. 
Det er på tide å stanse Giskefiséringen og 
skifte regjering!
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miljø

ETTERLySER ENGASjEMENT fRA SOLHEIM
– Letelisensen bør trekkes tilbake fra det 
sårbare korall-verneområdet ved Sularevet, 
mener Venstres miljøpolitiske talsperson 
Gunnar Kvassheim. – Områdene burde ikke 
vært utlyst på nytt. Det er tydelig at miljø-
vernminister Erik Solheim ikke har engasjert 
seg i saken. Da ville dette vært stoppet. 
Dagbladet.no melder at Miljøverndeparte-
mentet og Olje- og energidepartementet 
hemmeligholder den eneste nøytrale miljø-
vurderingen som er laget siden om dette. 
– Det er all grunn til å frigjøre disse doku-
mentene og jeg forventer at statsråden gjør 
det, sier Kvassheim til nettstedet.

NORGE I fRONT I NORDOMRåDENE
Klimaendringer og endringer i etterspørsel 
av naturressurser fører til at nordområdene 
får økende betydning internasjonalt, og 
avklaringer omkring suverenitet må fram-
skyndes når Polhavet er i ferd med å bli 
isfritt. Venstre vil styrke norsk forvaltning 
i Svalbardsonen. Norge skal være en sen-
tral aktør for å etablere et stabilt samar-
beid i nord basert på folkeretten. Det vil 
kreve stor nasjonal innsats. For å hevde seg 
i nordområdene er økt aktivitet og tilstede-
værelse nødvendig. Les hele uttalelsen på 
www.venstre.no/landsstyret

TEKNOLOGIRåDET MED 
GODE INNSpILL TIL KLIMADEBATTEN
På et åpent møte på Stortinget overrakte 
Teknologirådet Rapporten «Plan B» – ver-
diskapning for lavutslippsøkonomien til 
energi- og miljøkomiteen på Stortinget ved 
lederen Gunnar Kvassheim (V). – Dette er 
et nyttig innspill i arbeidet med å utforme 
en slagkraftig klimapolitikk. Det er behov 
for skjerpet innsats på en rekke områder, 
og teknologrådet har levert et viktig bi-
drag, uttaler Kvassheim. – Den rødgrønne 
regjeringen har skuslet bort muligheten og 
vraket ordningen med et grønt sertifikat-
marked for å støtte fornybar energi. Det 
har ført til stillstand på dette området i 
Norge, mens norske selskaper satser tungt 
i utlandet, påpeker Gunnar Kvassheim.

www.venstre.no/miljo
småbedrifter

BEDRIfTERS SAMfuNNSANSVAR 
Venstres landsstyre mener det er helt uak-
septabelt dersom norske bedrifter ute bry-
ter norske standarder for menneskerettig-
heter, korrupsjon eller miljø. For å sikre at 
dette ikke skjer, må det stilles krav om at 
bedriftene praktiserer samme åpenhet om-
kring sine utenlandsaktiviteter som de har 
når det gjelder virksomheten i Norge.
Uttalelsen kan leses i sin helhet på www.
venstre.no/landsstyret

BER fINANSMINISTEREN uTREDE 
DyNAMISKE EffEKTER AV SKATTELETTE
Venstres leder Lars Sponheim oppfordrer 
finansminister Kristin Halvorsen til å gjen-
nomføre en eller flere uavhengige utred-
ninger om dynamiske effekter av skatte-
lette. Finansministeren har allerede varslet 
at departementet og SSB skal vurdere om 
den finnes slike effekter i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2010.

VENSTRE VIL REDuSERE STATENS 
EIERANDELER I SAS AB
– Venstre støtter statens deltakelse i 
emisjonen på 721 mill. kroner for å sikre 
statens aksjeverdier i SAS AB. Venstre kan 
likevel ikke se noen tungtveiende grunner 
til at staten på sikt skal opprettholde sitt 
eierskap i et privat luftfartsselskap sier 
Venstres næringspolitiske talsmann, Leif 
Helge Kongshaug.

SpONHEIM: VæR TåLMODIG 
MED OLjEpENGENE
Venstres leder mener regjeringen bør ha is 
i magen. – Finansminister Kristin Halvor-
sen (SV) bør ha tålmodighet til å vente på 
bedre tider. Alle verdier i verden faller nå 
om dagen. Oljefondet har ingen realiserte 
tap, og historien har vist at tålmodighet 
over tid gir avkastning i aksjemarkedet, 

sier Sponheim til NTB. Han mener 
at verdiene på sikt vil øke, og at en 
stat har mye større tålmodighet enn 
andre aksjeeiere.

www.venstre.no/smaabedrifter

for svak kollek-
tivsatsing i NTp
Venstres Borghild Tenden er po-

sitiv til mange av forslagene i 

Nasjonal Transportplan som ble 

lagt fram nylig, men er skuffet 

over satsingen på kollektivtil-

takene, særlig i byområdene. 

Kjartan Almenning kjartan.almenning@venstre.no
– Det regjeringen har forsøkt å selge ut som en 
offensiv miljøsatsing er realiteten kun et lite 
skritt i riktig retning, uttaler Venstres Borghild 
Tenden. Hun viser spesielt til satsingen på kol-
lektivtrafikken i byområdene og langdistanse-
trafikken på jernbanen.

VIL LETE MED LyS OG LyKTER
– Belønningsordningen for kollektivtrafikken, 
som er regjeringens hovedverktøy for å øke kol-
lektivandelen og redusere biltrafikken i byom-
rådene, satses det alt for lite på. I tillegg er 
mange viktige prosjekter for høyere hastighet 
og redusert reisetid på jernbanen ikke priori-
tert. Det store kollektivløftet som mange er blitt 
forespeilet er dessverre uteblitt, legger hun til.

Belønningsordningen for kollektivtrafikken 
ble innført av Regjeringen Bondevik II og har 
blant annet bidratt til å realisere ordningen 
med «rullende fortau» i Oslo og Bussmetroen 
i Kristiansand. – Vi skal lete med lys og lykter 
for å finne midler for å gjøre dette bedre, sier 
Tenden.

ufORpLIKTENDE SATSING på jERNBANE
– Regjeringens forslag inneholder mange gode 
prosjekter. Dessverre er InterCity-satsingen 
på Østlandet lite forpliktende. – Nå skal vi gå 
planen i sømmene og se om vi kan få noen av 
prosjektene på plass raskere, blant annet nytt 
dobbeltspor Oslo-Ski. Det haster å få togene på 
Østlandet i rute, påpeker Tenden.

Samtidig er mange viktige prosjekt for å kor-

te ned reisetiden på strekningene Oslo-Bergen 
og Oslo-Kristiansand foreslått skjøvet ut i tid. 
Blant annet er Ringeriksbanen og Eidangerpar-
sellen lagt mot slutten av planperioden. - Dette 
er skuffende og lite offensivt, sier Borghild Ten-
den og viser til at tiltak på disse strekningene 
kan gjøre toget i stand til å ta opp konkurran-
sen med flytrafikken.

få MODERNISERINGSTILTAK
Gjennom nasjonal transportplan legger regjerin-
gen opp til å videreføre dagens ordning hvor 
NSB så å si har monopol på persontrafikk, med 
unntak av Gjøvikbanen som ble konkurranseut-
satt av Regjeringen Bondevik II. Gjennom dette 
anbudet fikk man på plass 40 prosent flere av-
ganger, bedre tilrettelegging for funksjonshem-
mede og mer moderne tog – for samme offent-
lige støtte.

– Jeg synes det er uansvarlig av regjeringen 
ikke å videreføre nødvendige moderniserings-
tiltak innenfor jernbanen gjennom økt bruk av 
anbud. Dette er en av grunnene til at toget er 
i ferd med å bli akterutseilt i forhold til andre 
tilbud, hvor fokuset på kundens behov står ster-
kere, uttaler Tenden.

SKRINLEGGER OpS
– Med dette legger regjeringen opp til det vi har 
sett resultatene av gjennom denne stortingspe-
rioden, at bevilgningene økes uten at det slår 
ut på resultatene. Det har vi sett innenfor tog-
trafikken på Østlandet og innenfor trafikksikker-
hetsarbeidet på vegene, legger hun til.

– Regjeringen har også skrinlagt satsingen på 
OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) på 
vegene. Dette er skuffende, ettersom denne ty-
pen vegutbygging kan vise til vesentlig raskere 
gjennomføring enn tradisjonelle prosjekter, sier 
Tenden.

GI DINE INNSpILL
Du kan sende dine innspill til Venstres stor-
tingsgruppe ved Lars Erik Marcussen, lars-erik.
marcussen@stortinget.no. Han er engasjert i to 
måneder for å jobbe spesifikt med NTP.

fildeling i Stortin-
gets spørretime
Venstres nestleder Trine 

Skei Grande stilte spørsmål 

i spørretimen til statsråd 

og SV-nestleder Bård Vegard 

Solhjell om SVs forslag om å 

gjøre ikke-kommersiell filde-

ling av musikk av privatper-

soner lovlig. 

Martha Hagerup Nilsson 
martha.hagerup.nilson@venstre.no
– Da Venstre fremmet forslag om det samme 
uttalte kulturminister Giske at Venstres forslag 
brutalt vil slå beina under et samlet norsk kul-
turliv. Deler kunnskapsministeren denne oppfat-
ningen, spurte Skei Grande. – Jeg fikk ikke noe 
klart svar fra statsråd Solhjell, men det er klart 
stor uenighet i regjeringen og det er åpenbart 
at kulturminister Giske fortsatt nekter å ta inn 
over seg framtida og de teknologiske mulighe-
tene som ligger der, sier Skei Grande.

fILDELING OG åNDSVERK
Venstre var det første partiet som tok til orde 
for å finne alternative løsninger for bortfall av 
inntekter til kunstnere på grunn av ulovlig fil-
deling. Venstre vedtok på landsmøtet i 2007 å 
gjøre fildeling lovlig, og at dette skulle gjøres 
ved å få på plass en ny modell som gjør at opp-
havsmenn får betalt for sine åndsverk.

SV-nestleder Solhjell og SVs programkomité 
har tatt til orde for at man må utrede mulig-
heten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av 
musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombi-
nasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling 
til rettighetshaverne.

I utkastet til Venstres stortingsprogram, som 
skal sluttbehandles på landsmøtet i april, slås 
det fast at Venstre mener at dagens åndsverks-

lovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt mo-
derne samfunn. Balansen mellom samfunnets og 
forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet 
og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav 
på anerkjennelse og vederlag, må bedres. Venstre 
mener det må utvikles modeller for vederlag for 
åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri 
fildeling. Derfor vil Venstre vurdere en differensi-
ert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende 
modeller for å finansiere fri fildeling.

SV OG V ENIGE
- Venstre og Solhjell er enige i at man bør få på 
plass en ny modell hvor fildeling gjøres lovlig 
og opphavshaverne blir kompensert, men kul-
turminister Trond Giske har så langt ikke åpnet 
for å gjøre dette, sier Skei Grande. – Giske har i 
det hele tatt ikke vært villig til å vurdere spørs-
målet en gang, utdyper Skei Grande, som viser 
til at Giske har omtalt Venstres forslag som at 
«lenger unna virkeligheten skal det godt gjøres 
å komme» og at Venstre må «avskiltes som kul-
turparti» og «parkeres for godt».

Skei Grande utfordret også statsråd Solhjell i 
forhold til hvordan man skal håndheve dagens lov-
givning som forbyr forbrukere å laste ned åndsverk 
ulovlig. – Giske har tidligere åpnet for at private 
nettleverandører skal stenge nettkundenes tilgang 
til fildelingstjenesten, men dette har heldigvis Te-
lenor motsatt seg, sier Skei Grande.

– At Telenor skal stenge nettkundenes tilgang 
til fildelings-sider, blir det samme som å forby 
Canon å lage kopimaskiner i frykt for at noen 
kan kopiere noe ulovlig. Det er ikke akseptabelt, 
mener Skei Grande.

REVISjON AV åNDSVERKLOVEN
– Åndsverkloven skal revideres denne våren, og 
her har Giske og den rødgrønne regjeringen en 
ypperlig mulighet for å utrede framtidige mo-
deller for kompensasjon til artistene og se på 
fildelingsproblematikken. Dessverre frykter jeg 
at Stortinget ikke får en god nok utredning om 
dette på bordet, med mindre Giske nå vil be-
gynne å ta framtida og de teknologiske mulig-
hetene på alvor, sier Skei Grande.
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skole

SAVNER KONKRETE TILTAK
Regjeringen la frem en stortingsmelding om 
internasjonalisering av utdanning. Regje-
ringen skriver selv at dette er første gang 
dette temaet får en helhetlig behandling i 
en egen stortingsmelding. – Stortingsmel-
dingen om internasjonalisering av utdan-
ning er god på beskrivelse, men svikter i 
forhold til konkrete tiltak. Utfordringene 
knyttet til blant annet studiefinansiering 
av første års utdanning i ikke-vestlige land 
og freshman-året i USA forblir langt på vei 
uløste, sier Venstres utdanningspolitiske 
talsmann Odd Einar Dørum. 

VISjONSLøST fRA ARBEIDERpARTIET
Venstres nestleder Trine Skei Grande mener 
Arbeiderpartiets program er visjonsløst og 
ikke tar innover seg at viktige reformer må 
på plass i neste stortingsperiode. – Arbei-
derpartiet tar ikke inn over seg at vi må ta 
steget over i lavutslippssamfunnet, bygge 
kunnskapssamfunnet og reformere velferds-
samfunnet. Den største utfordringen norsk 
skole står ovenfor er mangel på kvalifiserte 
lærere. Ap evner ikke å prioritere flere og 
bedre lærere i sitt program.

BLINDSpOR OM LEKSER
Utdanningsdirektør og tidligere stortingsre-
presentant for SV Kjellbjørg Lunde vil drop-
pe lekser i skolen ifølge Bergens Tidende. 
Venstre mener at det er et blindspor og at 
det vil føre til mindre læring. - Det er man-
ge gode løsninger i samfunnet som ikke er 
lovregulerte, og det er et blindspor om den 
skolepolitiske debatten skal reduseres til 
spørsmålet om elevene skal ha lekser eller 
ikke. Dette er venstresida som prøver seg på 
omkamp, og Kjellbjørg Lunde som opptrer 
som politiker – ikke som utdanningsbyrå-
krat, sier Venstres skolepolitiske talsmann 
Odd Einar Dørum.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

TA VOLDTEKTSuTVALGET på ALVOR!
Venstres landsstyre støtter Voldtektsutval-
gets forslag om å:
• Etablere Politiets sentrale enhet mot 
seksualisert vold (SEPOL)
• Etablere egne SO-team (arbeider med 
seksuelle overgrepssaker) i alle politidis-
trikt,
• Innføre formelle krav til etterforskere 
som skal gjennomføre sentrale avhør i 
voldtektssaker, og innføre opplæring i 
dette på Politihøyskolen.
• Tilrettelegge en nettportal som er til-
gjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan 
få informasjon om hjelp og oppfølging, og 
annen relevant informasjon
• Forebygge vold og seksualisert vold, 
bl.a. gjennom bedre opplæring.

Så langt har regjeringen møtt Voldtekts-
utvalgets rapport med å styrke Kripos med 
fire etterforskere. Dette er ikke i tråd med 
Voldtektsutvalgets anbefalinger. Venstre 
vil be Regjeringen ta Voldtektsutvalgets 
rapport på alvor, og gjøre som den sier: Å 
gå i fra ord til handling! Les hele uttalelsen 
på www.venstre.no/landsstyret

NEI TIL STATLIG OVERDRAGELSE 
AV KROppEN
SV vil speilvende loven slik at dine organer 
etter din død automatisk kan brukes med 
mindre du har reservert deg i et register, 
såkalt negativt samtykke. Venstre tror det-
te vil ha helt motsatt effekt enn tiltenkt, 
sier Venstres helsepolitiske talsmann Gun-
vald Ludvigsen.

I dag praktiseres loven slik at helseper-
sonell må innhente et positivt samtykke 
fra pårørende, før de kan ta organer.

– Hvis man ser bort fra det prinsipielt 
forkastelige med at staten skal kunne be-
stemme over kroppen din med mindre du 
har husket på å si fra, tror Venstre at dette 
vil ha helt motsatt effekt enn tiltenkt, sier 
Ludvigsen.

www.venstre.no/sosialtansvar

frode fjeldstad frode@liberal.no 
Av Venstres 19 førstekandidater er hele 9 kvin-
ner (47%). Den yngste toppkandidaten er Guri 
Melby (28), og den eldste er Gunvald Lud-
vigsen (60).  Gjennomsnittsalderen er 51,4 år. 
Sist ute med å nominere sine kandidater var 
Hedmark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre 
og Romsdal, Nordland og Finnmark.

føRSTEKANDIDAT fOR HEDMARK: 
ERIK RINGNES

Han er også leder i Hedmark 
Venstre. Erik representerer 
Venstre på fylkestinget i Hed-
mark, og bor i Stange kom-
mune der han også er kommu-

nestyrerepresentant.
– Jeg ønsker å være en sterk liberal stemme 

fra Hedmark på stortinget. Med 4186 stemmer 
ved siste valg, har Hedmark inntatt 8. plassen 
i Venstre-Norge. Det viser at det er mulig å ka-
pre et mandat og sørge for at Hedmarksbenken 
som har vært uten Venstre siden 1924 også 
har med seg et liberalt perspektiv. Det røde 
Hedmark trenger Venstres politikk for fornyelse 
av offentlig sektor, med fokus på større nyska-
ping og hvor miljøhensyn legges til grunn for 
all samfunnsutvikling, mener Erik.

www.venstre.no/politiker/erikringnes

føRSTEKANDIDAT fOR HORDALAND: 
LARS SpONHEIM

Denne mannen trenger vel 
ingen lang presentasjon. Han 
har vært Venstres leder fra 
1996, og er den lengstsittende 
stortingsrepresentanten siden 

Hans Hammond Rossbach (fra 1965-85).
I programkomiteen for stortingsvalgspro-

grammet for 2009-13 har Lars gått i bresjen 
for en omfattende velferdsreform. – Mer kan 
gjøres lokalt, og på en bedre måte. Kommune-
ne må få en mye større rolle i organiseringen 
av velferden i landet, mener Lars.

www.venstre.no/politiker/larssponheim

ANDREKANDIDAT fOR HORDALAND: 
LARS-HENRIK pAARup MIcHELSEN

Lars-Henrik Paarup Michelsen 
(28) er organisasjonsrådgiver 
i Venstre og student ved Uni-
versitet i Bergen. Han kom-
mer opprinnelig fra Austevoll 

utenfor Bergen.
– Målet mitt er å bli ein stortingspolitikar 

som våger å seie det han meiner, sjølv om det 
ikkje er populært. Det vil til dømes seie færre 
kommunar, friare innvandring, mindre over-
vaking og høgare avgifter på forureining. Om 
landsmøtet gjev meg mandat til det skal eg 
og kjempe mot fylkeskommunen, mot kontant-
støtta og mot EØS, meiner Lars-Henrik.

www.venstre.no/politiker/larshenrikmichelsen

føRSTEKANDIDAT I SOGN OG fjORDANE: 
GuNVALD LuDVIGSEN

Stortingsrepresentant Gun-
vald Ludvigsen er renominert 
på toppen av listen til Sogn 
og Fjordane Venstre. Gunvald 
sitter i Helse- og omsorgsko-

miteen på Stortinget, og har blant annet bak-
grunn som direktør på Nordfjord sjukehus, og 
ordfører i Eid kommune.

– Eg vil arbeide for at Venstre vert tydelega-
re i viktige saker og at Venstre vert det natur-
lege førstevalet for fleire i Sogn og Fjordane.

– Eg vil styrke lokaldemokratiet gjennom 
nye og sterkare kommunar som kan overta 
fleire helse- og velferdsoppgåver frå stat-
leg nivå. Det må utførast meir behandling i 
primærhelsetenesta, lege- og sjukepleiarres-
sursane på sjukeheimane må aukast, lokalsju-
kehusa må styrkast og samhandlinga mellom 
spesialist- og primærhelsetenesta må betrast 
og systematiserast. Vi må gje behandling, 
pleie og omsorg i folks nærmiljø, slik at ein 
får eit betre tilbod og auka verdigheit, spesielt 
i livets siste fase, meiner Gunvald.

www.venstre.no/politiker/gunvaldludvigsen

føRSTEKANDIDAT I MøRE OG ROMSDAL: 
LEIf HELGE KONGSHAuG

Leif Helge Kongshaug ble 
nominert på førsteplass av 
et enstemmig nominasjons-
møte i Ålesund. Han er stor-
tingsrepresentant for Møre og 

Romsdal, og medlem i Næringskomiteen på 
Stortinget. Han har vært ordfører på Averøy 
der han kommer fra, og statssekretær for Lars 
Sponheim i Landbruk- og Matdepartementet 
(2001-05). Han ble første gang valgt inn på 
Stortinget i 1997, men falt ut i 2001.

– Jeg mener vi må satse på kunnskap er 
framtiden både for bedrifter og offentlig vel-
ferd. Det er ærefult å skape en arbeidsplass for 
seg selv og andre, sier Leif Helge.

www.venstre.no/politiker/leifhelgekongshaug

føRSTEKANDIDAT I NORDLAND: 
BERIT WOIE BERG

Berit er en erfaren og dyktig 
kandidat, med lang fartstid 
både i kommunepolitikken og 
i partiet Venstre, der hun nå er 
leder i Nordland Venstre. Hun 

har flere perioder bak seg i Venstres lands-
styre, og er tidligere ordfører i Steigen. 

- Jeg vil satse på de 6 K-er. Framtida skaper 
vi med kunnskap, kompetanse, kultur, kreati-
vitet og kjærlighet. Og så er kaptial godt å ha, 
sier Berit, med et smil.

www.venstre.no/politiker/beritwoieberg/

føRSTEKANDIDAT I fINNMARK: 
VERA LySKLæTT

Vera Lysklætt er gjenvalgt som 
førstekandidat for Finnmark. 
Hun er i dag en av partiets ti 
representanter på Stortinget 
og medlem av kommunal- og 

forvaltningskomiteen. Lysklætt er fra Karasjok. 
Vera Lysklætt har lang fartstid som lokal- og 
regionspolitiker. Hun er utdannet landskaps-
arkitekt fra Norges Landbrukshøgskole, og har 
også bakgrunn som lærer og rektor ved Kara-
sjok ungdomsskole.

- Jeg vil være en tydelig Finnmark-stemme 
også i neste periode hvis jeg kommer inn. Med 
min bakgrunn så vil jeg selvfølgelig vie samis-
ke spørsmål mye tid også i en ny periode.  Skal 
vi kunne øke tilflyttinga til det flotte fylket 
vårt må vi ha nye og spennende kompetanse-
arbeidsplasser å tilby ungdommen som reiser 
bort for å ta en utdannelse. Dette handler om 
nyskaping og forskning, næringsutvikling og 
småbedrifter, klima og miljø og sist men ikke 
minst beredskap i våre nordområder.

www.venstre.no/politiker/veralysklaett/

De øvrige kandidatene ble presentert 
i Liberal 08/08

Kandidatene klare til valgkamp
Alle Venstres stortingskandidater er nå valgt 
av sine respektive fylker, og er klare for å slåss 
for at Venstre skal nå sitt mål om 9% i 2009.
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Landsstyremøtet:

Bedre velferd, robust lokaldemokrati, sterkere kommuner
– Vi som er glade i of-
fentlig sektor og i de-
mokratiet på alle ni-
våer, må ta nye grep 
for å hindre at begge 
deler svekkes, skriver 
Lars Sponheim i sin 
leder i Liberal. Spon-
heim brukte mye tid 
på å forklare Venstres 
velferdsreform på Ven-
stres landsstyremøte 
7. mars.

frode fjeldstad frode@liberal.no 
Venstres programkomité har fremhevet tre 
hovedreformer av Norge i stortingsvalgspro-
grammet for 2009-13.

• Å ta steget over i lavutslippssamfunnet
• Å bygge kunnskapssamfunnet
• Å reformere velferdssamfunnet

HAR SKApT DEBATT
Sistnevnte har fått stor omtale i media. – Vi 
er knallgode på miljø i Venstre, og vi blir enda 
bedre i dette programmet. Vi er gode på næring 
i Venstre, og blir enda bedre også her. Disse to 
har på mange måter vært stolpene i mitt poli-
tiske liv. Det tredje området er hvordan vi or-
ganiserer velferdssamfunnet, sa Sponheim til 
landsstyret. 

Venstre vil styrke lokaldemokratiet gjennom 
nye sterkere kommuner som er i stand til å over-
ta velferdsoppgaver fra staten. – Vi har stadig 
fordyret samfunnet vår uten at vi har skapt et 
bedre tilbud til dem som trenger det mest, sa 
Sponheim. Han mener at mer av oppgavene kan 
gjøres lokalt. 

Hovedpoenget er at en reform er helt nød-
vendig for å opprettholde og forbedre helse- og 

velferdstjenestene i kommunene, og unngå for-
vitring, statliggjøring, storstilt privatisering el-
ler enorme skatteøkninger. 

Et av grepene Sponheim vil ta er å legge til 
rette for kommunesammenslåinger og større 
kommuner. – Det er avgjørende for at kommu-
nene kan få tak i den kompetansen de trenger 
for å gi et godt tilbud. Du verden så mye mer 
velferd vi kan produsere for innbyggerne i kom-
muner som naturlig kan slås sammen med an-
dre! Derfor har jeg lagt inn en anbefaling om at 
vi må ta dette viktige moderniseringsgrepet, sa 
Sponheim som også var med i programkomiteen 
som har forberedt programmet.

INTERKOMMuNALT STRuKTuRpROBLEM
Fra 1996 til 2004 økte antallet kommunale sel-
skaper med 125 prosent, fra 773 selskaper til 
1728 selskaper. Til sammenlikning hadde Dan-
mark bare 228 kommunale selskaper i 2004. I 
Danmark ble kommunale selskaper gjerne omtalt 
som en «giftig cocktail» og et demokratisk pro-
blem, fordi en svekker den politiske styringen 
samtidig som en ikke innfører forbrukermakt.

ja eller nei til Eu
En annen programformule-

ring som har fått mye opp-

merksomhet både i organi-

sasjonen og i media er hva 

Venstre skal mene om EU. 

I prinsipprogrammet som ble vedtatt i 2007 
stadfester Venstre at det er for et alleuropeisk 
samarbeid, og at Norge så langt har regulert sitt 
samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Ven-
stre leder Lars Sponheim vil erklære sitt stand-
punkt i saken i sin innledning til landsmøtet. 
På landsmøtet i Bergen i 2007 sa han følgende 
om EU-debatten i Venstre. – En ting er jeg 
sikker på: Dette partiet og disse landsmøtene 

kommer til å bli det mest spennende stedet i 
Europadebatten framover.

Landsstyret i Venstre innstilte følgende tekst til 
programmet for 2009-13: 

16.4.2 Spørsmål om norsk medlemskap i EU
Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-
debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Ven-
stre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med 
EU basert på EØS-avtalen.

Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktua-
lisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre 
at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en 
ny folkeavstemning. Både spørsmålet om even-
tuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og 
en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges 
fram for det norske folk i to separate folkeav-
stemninger. Utfallet av disse vil være bindende 

for Venstres stortingsrepresentanter.

Det er også foreslått et alternativt forslag til 
dette vedtaket undertegnet av 24 personer, som 
anbefaler at Venstre inntar et moderat stand-
punkt. 

16.4.2 Spørsmål om norsk medlemskap i EU
«Et norsk medlemskap i EU vil øke Norges påvir-
kningskraft på EUs beslutninger og dermed styrke 
det norske demokratiet. Medlemskap i EU vil også 
kunne bidra til at Norge får mer innflytelse på 
arbeidet med å løse de store internasjonale ut-
fordringene vi står overfor. Derfor mener Venstre 
at Norge bør søke om medlemskap i EU.

Venstre samler både tilhengere og motstandere 
av norsk EU – medlemskap, og partiet skal ikke 
være en del av en kampanjeorganisasjon verken 
for ja- eller nei-siden.

AVGjøRES LOKALT
Venstre landsstyre anbefalte en modell der en 
kommunereform vedtatt av Stortinget fastsetter 
et måltall for hvor mange kommuner reformen 
skal resultere i, men hvor kommunene selv får 
bestemme de nye kommunegrensene. 

Staten må også forplikte seg til å overføre 
flere offentlige oppgaver til det nye kommu-
nenivået, fra dagens 40 prosent til 50 prosent 
eller mer. 

Det bør legges vekt på å redusere antall kom-
muner i naturlige sammenhengende bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. – Det er opp til kom-
munene selv hvordan sammenslåingene gjøres, 
men det må være et ris bak speilet. Det var det 
danske modellen, sa Sponheim. 

Han understreket at Norge er ulikt Danmark 
og at det i Venstres forslag også må være rom 
for små kommuner. Fylkeskommunen skal bestå 
som et mellomnivå mellom kommune og stat, 
hvis landsstyrets innstilling vedtas av landsmø-
tet.

Det er et ufravikelig prinsipp for Venstre at 
spørsmålet om EU-medlemskap bare kan avgjøres 
av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både 
spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU 
om medlemskap, og en eventuell ferdig forhand-
let avtale må legges fram for det norske folk i 
to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse 
vil være bindende for Venstres stortingsrepresen-
tanter.»

Forslagsstillere: Hans Antonsen, Hallstein Bast, 
Alfred Bjørlo, Inger Johanne Bjørnstad, Jonas 
Eilertsen, Synnøve Handeland, Jan Kløvstad, 
Torbjørn Kolås, Eva Kvelland, Guri Melby, Arne 
Ivar Mikalsen, Saynab Mohamud, Lars Peder 
Nordbakken, Ulla Nordgaarden, Kåre Pettersen, 
Sanna Sarromaa, Anne-Britt Skjetne, Torild 
Skogsholm, Geir Stave, Markus Sørensen, Borg-
hild Tenden, Arnt Gunnar Tønnesen, Trond Han-
sen Riise og May-Britt Vihovde.
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norge rundt

SpONHEIM TIL RAjA: – SETT I GANG 
GODE DEBATTER OM INTEGRERING
– Vi kan ikke akseptere at disse kompli-
serte, sammensatte og viktige debattene 
skal startes av dem som har helt andre 
motiver og spiller på folks fordommer, sa 
Sponheim i sin tale til Venstres landssty-
remøte i helgen. – Vi kan ikke akseptere 
at disse kompliserte, sammensatte men 
viktige debattene skal startes av de som 
har helt andre motiver og spiller på folks 
fordommer, sa han. 

REGjERINGEN AVfOLKER KyST-NORGE
Med dagens fiskeripolitikk er den rødgrøn-
ne Regjeringen den største bidragsyter til 
avfolking av mange små samfunn langs 
kysten av Nord-Norge. Med ei større og 
større sentralisering av rettigheter til de 
marine ressursene, er det ikke lenger liv 
laga i flere kystsamfunn. Finnmark Venstre 
mener dette strider mot «Havressursloven» 
§§ 1 – 2, hvor det blant annet fremgår at 
de marine ressursene skal bidra til syssel-
setting og bosetting i kystsamfunnene.

pORSGRuNNSpROSjEKTET – ET pILOT-
pROSjEKT fOR VENSTRES HELSEREfORM
Telemark Venstre mener at sykehuset i Pors-
grunn er en av brikkene som vil bidra til at 
Sykehuset i Skien og Telemark også i frem-
tiden vil være et fullverdig sykehus. Derfor 
er det viktig at sykehuset i Porsgrunn får 
midler til utbygging og vedlikehold. Pors-
grunnsprosjektet vil være et eksempel på 
Venstres helsereform hvor skille mellom 
spesialisthelsetjenester og forsterket kom-
munalt tilbud om behandling, omsorg og 
pleie kommer tydelig frem.

– BONDELAGET DRIVER 
ENSRETTING OG SILING
Ringnes hevder folk uten partibok i Sen-
terpartiet avskjæres fra sentrale verv i 
Bondelaget. Han viser til at alle Bonde-
lagslederne siden 1970-tallet har vært 
melkebønder med Sp-tilhørighet. – Det er 
rart at alle de beste tillitsvalgte skal fin-
nes kun i én interessegruppe. Dette har 
ført til manglende mangfold, idetilfang og 
evne til nyskapning, sier 1. kandidat Erik 
Ringnes i Hedmark.

Den som ønsker 
fred må forbere-
de seg på fred!
– Den som ønsker fred, må 

forberede seg på krig, lyder 

et berømt sitat fra Vegeti-

us. Heldigvis har politikken 

utviklet seg siden romerti-

den.

Det er nå derfor allment anerkjent at fred 
ikke kan oppnås kun ved å forberede seg på 
krig – man må også forberede seg på fred 
gjennom fredsskaping, fredsbevaring og 
fredsbygging.

Fredsskaping dreier seg om å skape frede-
lige relasjoner, for eksempel gjennom for-
handlinger og megling. Fredsbevaring dreier 
seg om å redusere vold, for eksempel gjen-
nom fredsbevarende styrker og monitorering. 
Fredsbygging dreier seg om å takle de grunn-
leggende årsaker til konflikten, for eksempel 
gjennom demokratisering, menneskerettig-
hetsarbeid og forsoning. 

NFL mener at den sivile delen av freds-
bevaring og fredsbygging kan styrkes gjen-
nom opprettelsen av NORPEACE – en norsk 
sivil fredsstyrke. NORPEACE foreslås delt i to 
operative program: NORPEACE Keeping og 
NORPEACE Building, som skal arbeide med 
henholdsvis sivil fredsbevaring og sivil freds-
bygging.

Sivil fredsbevaring er ubevæpnede indi-
vider som utfører mange av de samme opp-
gavene som militære fredsbevarende styrker, 
med det formål å redusere voldsbruk slik at 
aktører i sivilsamfunnet kan forsvare men-
neskerettigheter, fremme dialog og jobbe 
med ikkevoldelig konflikttransformasjon. 
Noen av fordelene med sivile fredsstyrker er 
at de er rimelig i drift, har legitimitet hos 
og tilgang til grasrotgrupperinger, bruker 
ikkevold for å forhindre vold, og de bygger 
på et forpliktende globalt nettverk av støt-
tespillere. Eksempler på organisasjoner som 
i dag jobber med sivil fredsbevaring er Peace 
Brigades International, Nonviolent Peacefor-
ce og det økumeniske ledsagerprogrammet i 
Palestina og Israel.

Sivil fredsbygging referer til ubevæpnede 
fredsarbeidere som utfører ulike funksjoner 
innen langsiktig fredsbygging. Eksempler på 
denne typen funksjoner kan være talsmanns-
arbeid, kapasitetsbygging av marginaliserte 
grupper slik at disse kan fremme sine rett-
messige politiske krav. Det mest utviklede 
eksisterende programmet på dette området 
er det tyske Ziviler Friedensdienst, som er et 
samarbeid mellom stat og sivilsamfunn, med 
over 150 fredsarbeidere i ca. 40 land.

Norges Fredslag ber de politiske partiene 
om å programfeste en utredning av NOR-
PEACE, slik at et pilotprosjekt kan iverkset-
tes i løpet av kommende stortingsperiode. 
Vi ønsker en mer helhetlig norsk politikk for 
fredsskaping, -bevaring og –bygging, og tror 
NORPEACE kan bli et program som blir lagt 
merke til internasjonalt og vil styrke Norges 
rykte som en fredsnasjon. Vi har menneske-
lige og finansielle ressurser, det er bare poli-
tisk vilje det står på.

INNLEGG
Trond K. Botnen
Norges Fredslag

debatt Send innlegg og kommentarer til post@liberal.no. Skriv 
kort, lange innlegg øker sjansen for å bli refusert. Maksi-
malt antall tegn inkl mellomrom: Side 3-kronikk: 4000. 
Innlegg: 2500. Replikk: 800. 

Velkommen til Venstres 
landsmøte i Stavanger
Venstres landsmøte 2009 finner sted på  Radisson SAS Atlantic Hotell i hjertet av Stavanger 

sentrum. Stavanger er Norges tredje største byregion, europeisk energihovedstad, europeisk 

kulturhovedstad og universitetsby.

I europeisk målestokk er Stavanger en litt 
stor landsby med sine 120 000 innbyggere og 
et oppland på rundt 290.000 innbyggere. Det 
har vært stor samstemmighet om at Stavanger 
ble en by da byggingen av Domkirken startet 
mellom 1120 og 1130, samtidig som den ble 
bispesete. 1125 er da blitt valgt som grunnleg-
gingsår. Domkirken ligger vis a vis Landsmøte-
hotellet på motsatt side av Breiavatnet. 

Stavanger er kjent for sin karakteriske tre-
husbebyggelse. Over 8000 små og store trehus 
finnes i sentrum og områdene rundt.  Stavanger 
omtales som den største trehusbyen i Europa. 
Denne identiteten er sterk i Stavanger og kul-
turminnevernet er alltid en viktig politisk sak. 
Trehusbyen er ikke et museum, den er en le-
vende by der mennesker bor og arbeider. Trehus-
byen er et sted folk trives og hvor Venstre har 
stor oppslutning.

Stavanger er en historisk viktig by for Venstre, 
hvor partiet alltid har stått sterkt. Av historisk 
viktige venstrepersonligheter fra byen kan nev-
nes; byens dikter Alexander Kielland, presten, 
politikeren og grunnlegger av Stavanger Aften-
blad Lars Oftedal, stortingspresidenten Olaus 
Olsen Eskeland og statsminister i to perioder 
Johannes Steen.

Ved kommunevalget i 2007 oppnådde Venstre 
9,3 prosents oppslutning. Dette gav seks repre-
sentanter i bystyret.

Et livskraftig lokalt Venstre ønsker alle hjer-
telig velkommen til landsmøtet.

Følg LM på VenstreTV
Også på dette landsmøtet kan du følge 
landsmøteforhandlingene på live webTV. 
Følg med på www.venstre.no/lm2009. Her 
vil du også finne sendeskjema for Ven-
streTV.

fREDAG 24. ApRIL
12:30  Lunsj
12:30  Ny på Landsmøtet

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

13:30  Opning og konstituering
 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Godkjenning av dagsorden/program
 Velkomsttalar og kulturelle innslag
14:00  Pause
14:30  Leiars tale
   Tale av Venstreleiar Lars Sponheim
15:30  Kaffipause
16:00  Generell politisk debatt 

Debatten blir innleia med 10 minutts 
innlegg frå Anne Solsvik, leiar av No-
regs Unge Venstre, og Torild Skogsholm, 
leiar av Noregs Venstrekvinnelag

19:00  politiske fråsegner
Prioriteringsdebatt og eventuelt vedtak 
av fråsegner. 

19:30  Landsmøteforhandlingane vert avslutta. 
20:00  Middag 

LAuRDAG 25. ApRIL
09:00 politiske fråsegner
10:00  Venstres stortingsvalprogram 
 2009-2013

Innleiing ved Ola Elvestuen, 2.nestleiar 
og leiar av programnemnda 
Debatt og vedtak

12:00  Lunsj
13:00  Venstres stortingsvalprogram 
 2009-2013
 Debatt og vedtak
15:30 Kaffipause
15:45  politiske fråsegner
16:30 Vedtektskomiteens førebelse innstilling

Innleiing ved Trine Skei Grande, 1.nest-
leiar og leiar av vedtektskomiteen

17:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta
20:00  Festmiddag 

SuNDAG 26. ApRIL
09:00 politiske fråsegner
09:30  årsmelding 2007
  Rekneskap 2007
 Kontingent 2009
10:00 Venstres stortingsvalprogram 
 2009-2013
 Debatt og vedtak
12:00 Kaffipause    
12:15 Venstres stortingsvalprogram 
 2009-2013
 Debatt og vedtak
13:00  Tema LM 2010 
13:15 Val av valnemnd og redaksjonsnemnd
13:45 Avslutning
14:00  Utsjekking, lunsj og heimreise.



12 13

Eit samlande Eu-standpunkt
Det er mykje her i verda det 

ikkje ligg til rette for. Van-

legvis er det nettopp for å 

endre på slikt vi i det heile 

tatt engasjerer oss i poli-

tikk. 

Eit fleirtal i Venstres landsstyre tilrår landsmø-
tet å seie nei til EU – ikkje ut frå gode argu-
ment for at Noreg framleis bør stå utanfor eller 
fordi verdssituasjonen tilseier det – men fordi 
«..det ikke ligger til rette for å starte en ny 
debatt i Norge..».  

Kjære Venstrefolk – vi er i eit parti som tåler 
debatt. Vi kan ikkje skyfle dei største politiske 

sakene i vår tid under teppet fordi vi er redde 
for debatten. For meg er det sjølvsagt at Ven-
stres landsmøte i vedtak av nytt stortingsval-
program skal ta stilling til det som vedkjem 
styringa av landet – inkludert tilhøvet til EU. 
Det gjorde vi i 2005 og ved kvar korsveg elles, 
ja vi har til og med sterkt kritisert andre parti 
som har snodd seg unna det å ta standpunkt. 
Kvifor er den måten å unngå EU-debatt på som 
vi i alle år har halde mot Framstegspartiet, 
plutseleg gangbar mynt i Venstre i 2009?

Eg er klar for å argumentere ope for mitt 
syn. Eg legg avgjerande vekt på at vi i ei stadig 
meir samanvevd verd treng politiske institusjo-
nar som ikkje stoppar ved nasjonalgrensene. 
Vi må få auka folkevald styring over dei store 
internasjonale utfordringane – miljø, energi, 
migrasjon, fattigdom, demokrati og menneske-
rettar. Eg ser med glede på at EU har bevega 
seg frå i 1994 å vere ei vesteuropeisk blokk av 
rike land, til i dag å vere eit nær alleurope-
isk, demokratisk samarbeid der alle land i vår 
verdsdel er med eller ønskjer å vere med un-
nateke oljelandet Noreg og eit skatteparadis 
i Alpane.  

I tillegg meiner eg medlemskap i EU vil gje 
Noreg reell innverknad på å utforme dei enor-
me mengder EU-beslutningar vi i dag på auto-
pilot tek inn i vårt nasjonale lovverk  gjennom 
EØS-avtalen. 

Samtidig likar eg definitivt ikkje alt ved 
EU, og eg ønskjer at Venstre skal samle både 
tilhengarar og motstandarar av norsk EU-med-
lemskap. Det siste eg vil er at Venstre skal bli 
del av eit «kampanjemaskineri» for å presse 
fram ein ny EU-søknad. Venstre-folk må kunne 
føle seg 100% trygge på at partiet har rom 
for alle uansett kvar fleirtalet på eit landsmøte 
måtte vippe, og at det uansett fleirtal i Venstre 
er folket gjennom folkeavrøysting som skal av-
gjere både om det blir sendt søknad og om eit 
forhandlingsresultat er akseptabelt.

Både ja- og nei-folk har gode argument, 
og eg trur vi alle er oppriktig opptatt av kva 
som gir best politisk handlingsrom for det vi 
brenn for. Eg trur det er ein alvorleg feil å hive 
eit ullteppe over EU-debatten i Venstre fordi 
«..det ikke ligger til rette for debatt».  Eg mei-
ner det ligg til rette for debatt. Det er faktisk 
difor eg driv med politikk.

INNLEGG
Alfred Bjørlo
direktevalgt til landsstyret

ja til Eu 
– for demokratiets skyld

Torbjørn Dahl, Heine Århus og Ingebjørg 
Nordbø vil at Venstre fortsatt skal si nei til EU-
medlemskap. Jeg ber Dahl, Århus og Nordbø 

som snakker om at EU strider mot Venstres 
grunnleggende prinsipper om demokrati om 
å være med på et tankeeksperiment. Forestill 
dere at dere er kommunestyrerepresentanter i 
en liten kommune i Norge. La oss kalle kommu-
nen for Lykkeøya. Lykkeøyas kommunestyrere-
presentanter har ingen reell demokratisk makt, 
fordi de må ta innover seg alle beslutningene 
og direktivene som fattes i kommunestyret til 

den store nabokommunen Bjørnebakken. Den 
eneste påvirkningsmuligheten Lykkeøya har er 
å lobbe mot kommunestyret, formannskapet 
og administrasjonen i Bjørnebakken. Er det 
demokrati? Det er i den situasjonen Norge er 
nå gjennom EØS-avtalen. Det er klart Venstre 
bør si ja til EU – for nettopp demokratiets og 
påvirkningens skyld.

INNLEGG
Sanna Sarromaa
fylkestingsrepresentant, Oppland, 
og EU-borger

Venstre har alltid debatt om 

EU, både på grunnplanet og 

sentralt. 

Vi engasjerer oss både i enkeltsakene og de 
store internasjonale spørsmålene. Og de siste 
årene har vi utviklet et nært forhold til våre 
europeiske søsterorganisasjoner. Landsstyret 
valgte å anbefale at landsmøtet skal vedta at 
Norge skal beholde dagens tilknytningsform til 
EU. Men det er klart at EØS-samarbeidet hele 
tiden må vurderes og videreutvikles. Til tross 
for at Venstre hele tiden fører en diskusjon 
med argumenter for og mot norsk medlemsskap 
i  EU må vi konstatere at spørsmålet om Norge 
skal sende en ny EU-søknad ikke er en stor del 
i norsk politisk debatt. Denne erkjennelsen be-

tyr ikke at Venstre skal slutte å diskutere disse 
spørsmålene. Tvert om, diskusjonen skal fort-
sette, det er det eneste naturlige i et liberalt 
internasjonalt orientert parti.

Landstyrets flertall har valgt å ta et leder-
ansvar og peke på det vi tror er en fornuftig 
Venstreformulering om EU i den situasjonen 
Norge og EU nå står. Svaret i dag er dagens 
tilknyttingsform. Så vil debatten fortsette hvor 
Venstrefolk vil stå sammen i kamp mot data-
lagring, svekkelse av forbrukerrettigheter og 
genuint engasjement for å gjøre hele verden 
til et bedre sted for alle verdens borgere. 

Valg av form for norsk til-

knytting til EU kan aldri bli 

et prinsippspørsmål. Det er 

sakene vi tror på EU-spørs-

målet bør vurderes opp mot.

EU har de siste månedene valgt å påtvinge sine 
medlemstater et direktiv om datalagring som 
vil massivt overvåke befolkningen og som klart 
strider  mot Venstres liberale konklusjoner om 
personvern.

Dataene som skal lagres omfatter trafikk- og 
lokaliseringsdata hos teleoperatørene (benyt-

tede telefonnumre, tidspunkt og fra hvilket 
område), samme opplysninger for SMS, samt 
«Internett-trafikkdata», dvs IP-adresser og 
tidspunkt for «oppetid». Operatørene skal i 
tillegg lagre navn og adresse på abonnenten, 
som nevnte opplysninger er knyttet til. 

Det nye direktivet om datalagring vil kunne 
medføre hundrevis av små «politiregistre» hos 
Internettleverandører og teleselskaper, og er i 
følge Datatilsynet klart et brudd med tidligere 
rettsprinsipper. I prinsipprogrammet er det klare 
personvernstandpunkt som «personlig informa-
sjon skal ikke kunne bli en handelsvare uten den 
enkeltes samtykke.» Datalagringsdirektivet som 
nå EU krever at medlemsstatene skal implemen-
tere er det største systematiske anslag mot per-
sonvernet vi har sett. Direktivet vil tilsidesette 
europeiske borgeres personlige integritet. 

Da datalagringsdirektivet ble behandlet i 
EU-parlamentet var det dessverre ikke engang 
helhjertet motstand fra den liberale gruppen. 
Beklageligvis viste det seg at rundt halvparten 
av de liberale stemte sammen med de sosialde-

mokratiske og kristendemokratiske gruppene. 
Selv ikke europeiske liberale holdt den liberale 
fanen som høyt som de burde.

Hva gjør vi så? Jeg har valgt å stille med 
bak et forslag i stortingsvalgprogrammet om å 
gjøre klart at Norge må bruke reservasjonsret-
ten i EØS mot dette direktivet. Direktivet vil 
være en betydelig utfordring for Norge i tiden 
som kommer. Nå må den Arbeiderpartidomi-
nerte regjeringen komme på banen og gi svar 
på om den vil stå på personvernets side eller 
om den er villig til å ofre borgerrettigheter av 
bekvemmelighetshensyn. 

Jeg registrer at flere Venstrefolk som slåss 
mot datalagringsdirektivet, samtidig ønsker at 
Norge skal søke om medlemskap i EU. Ved et 
medlemskap er det åpenbart at direktivet fullt 
og helt må implementeres i Norge. Jeg håper i 
det lengste at Venstre og Norge kan står fram 
som det liberale eksempelet i Europa. Noen må 
stå opp for personvernet! Da er svaret også nei 
til norsk medlemskap. 

ja til debatt

Når personvernet trues

INNLEGG
Trine Skei Grande
Nestleder i Venstre

INNLEGG
Helge Solum Larsen
Sentralstyremedlem
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helt liberalt
unge venstres side

GENERALSEKRETÆREN:

Skremmande 
utspel
12. mars gjekk Ap ved 

Martin Kolberg ut i NRK og 

erklerte krig mot radikal 

islamisme i Noreg. Utan 

omsyn til at han stigmati-

serar muslimar som grup-

pe, spelar han kynisk på 

framandfrykt i verste Frp–

stil.

Det er ikkje berre skuffande at Ap synk 
ned på Frp–nivå, men direkte urovekkande. 
Norsk samfunsdebatt treng ikkje fleire som 
medvite nører oppunder feilaktige myter om 
andre religionar. Både debatten og, ikkje 
minst, enkeltmenneska som urettvist vert 
råka av populismen, har krav på politikarar 
som aktivt motarbeidar rasisme og framand-
frykt. Utan å vera naive og blinde for at det 
er problem og vanskar som må handterast.

Venstre godtek heller ikkje ekstremisme, 
men Kolberg teiknar eit falskt fiendebilete 
og konstruerar eit problem. PST seier dei 
har full oversikt og kontroll over den vesle 
gruppa som er i Noreg. Det veit Kolberg og. 
Difor er det vanskeleg å tolka han og Ap an-
leis enn at dei går i ei raud–brun grøft eine 
åleine for å hausta veljarar. Det er skrem-
mande.

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i janaur og februar fra Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio 
Research Norge, Norstat, Respons og Infact. Kilde: Bernt Aardal. Mandatfordeling: Opposisjonen 87, 
Regjeringen 82, Ap 63, H+Krf+V 43.

meningsmålinger

kalender
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VO-statistikk 2008

MARS:
06.  Sentralstyremøte
06.–07.  Landsstyremøte (NB! Fredag – laurdagsmøte)
14.–15.  Rikspolitisk nettverk (Oslo/Gardermoen)

ApRIL:    MAI
22.  DEADLINE Liberal nr. 3           23.–24. Rikspolitisk nettverk (Oslo)
23.  Sentralstyremøte                   25. Sentralstyremøte
23.  Landsstyremøte
24.-26.  Landsmøte (Stavanger)

parti februar januar fra januar Mandater feb. St.valg 2005
Ap 34,2 33,9 0,3 63 2
Frp 24,1 23,2 0,9 44 6
Høyre 15,1 16,1 -1 24 1
SV 7,1 7,5 -0,4 11 -4
V 6,0 4,8 1,2 10 0
Krf 6,0 6,0 0 9 -2
Sp 4,9 5,5 -0,6 8 -3
Rødt 1,5 - - 0 0

La Eu-debatten 
handle om Eu
Venstre har over lengre tid 

gjennomført en EU-debatt 

det står respekt av.

En debatt som mange var spent på resultatet av 
når den startet for flere år tilbake, men hvor vi 
alle har lært å leve med forskjellige synspunkt 
og argumenter. Det har vært mange som har gått 
i seg selv, og tygd på argumentene på nytt og 
på nytt. Men så skjedde det noe. Nå virker det 
som hele EU-debatten er endt opp i et mantra 
om at dette blir for vanskelig og at frykten for 
en reprise av 1972 har tatt over. 

Hva skjedde med EU-debatten i Venstre? 
Unge Venstre blir stemplet som en kampanjeor-
ganisasjon av en rekke folk, og det må være helt 
klar at det ikke stemmer. Det er mange grunner 
til det, men mest av alt fordi vi ønsker å en-
dre EU. Unge Venstre mener vi må stå sammen 
med andre sosialliberalere i EU og kjempe for 
en mer demokratisk organisasjon som tar miljø, 
personvern og lokaldemokrati på alvor. Dette er 
ikke for meg beskrivelsen av en kampanjeorga-
nisasjon for ja-siden. 

Unge Venstre var de første til å reagere på da-
talagringsdirektivet i 2006, og det var lenge før 

ja- og nei- bevegelsen i Norge hadde fått med 
seg hva som var vedtatt Slik har det vært med 
en rekke direktiver. Som liberalerer reagerer vi på 
hva som bli fremmer i EU på samme måte som vi 
ikke liker alt regjeringen kommer med i Norge. 
Vi har fremmet uttalelser som kritiserer EUs ak-
sept av marokkanske myndigheter, og manglende 
respekt for saharawienes rettigheter. Vi har kri-
tisert EUs manglende handlekraft og lederskap 
når felles globale løsninger har vært etterspurt. 
Dette har vi gjort i Venstre og ellers. Dette er 
realiteten alle må ha med seg videre i debatten. 
Unge Venstre er ikke, og vil aldri bli, en kampan-
jeorganisasjon for ja- siden i Norge. I Venstre skal 
det alltid være rom for å stå for det synspunktet 
man har, og kunne stemme for dem. 

Venstre har tradisjon for å takle en EU-debatt 
uten å la frykten ta overhånd. Dette må vi også 
klare denne gangen. Venstre vil stå seg godt et-
ter landsmøtet med 
et knapt flertall den 
ene eller andre veien. 

God debatt! 

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.

Studentersamfun-
det, Universi-
tetsgata 26. Her 
ble Unge Venstre 
stifta.

Venstre har foreslått at 
arbeidsledige automatisk 
skal få dagpenger innen 14 
dager. Synes du det er et 
godt forslag?

Ja: 461
Nei: 77
Vet ikke: 40

For første gang i historien kan VO sise til en 
statistikk hvor alle fylker er med! Statistik-
ken for 2008 viser at VO er en landsomfat-
tende organisasjon i ordets rette forstand. 
Antall innrapporteringer i 2008 er 173 med 
tilsammen 4349 studietimer. Til sammenlig-
ning var timetallet i 2007 på 4092 timer og 
antall sluttmeldinger 187. I statistikken er 
det antall timer som gjelder, så statistikken 
for 2008 er den beste.

Flere lokallag har tatt kontakt etter fristens 
utløp, og disse kommer sterkere igjen i 2009. 
Flere og flere lag strukturerer virksomheten 
for å tilfredsstille kravene til studieaktivitet, 
og potensialet for vekst på studiefronten 
i Venstre er fortsatt til stede. Deltakelse i 
politikken gir god og nyttig lærdom, knapt 
noen annen aktivitet gir bedre innsikt i sam-
funnet.

 Ant. Kurs Deltakere Timer utbet.
Østfold 6 53 192 9 600
Akershus 8 57 217 10 850
Oslo (NUV) 30 175 854 43 200
Hedmark 4 21 75 3 750
Oppland 3 21 65 3 250
Buskerud 7 57 205 10 250
Vestfold 12 84 253 12 650
Telemark 2 15 56 2 800
Aust-Agder 6 50 145 7 250
Vest-Agder 15 113 356 17 800
Rogaland 7 41 168 8 400
Hordaland 15 134 344 17 200
Sogn og Fjordane 4 28 89 4 450
Møre og Romsdal 20 138 392 19 600
Sør-Trøndelag 3 29 84 4 200
Nord-Trøndelag 12 74 334 34 700
Nordland 7 53 132 6 600
Troms 10 55 334 16 200
Finnmark 2 12 54 2 700
 173 1210 4349 235450
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fylkessekretær for Aust- og Vest-Agder Venstre, 
40% stilling 

Aust- og Vest-Agder Venstre skal i fellesskap ansette en fylkessekretær i 40% stilling. En felles fylkessekretær er en del av Ven-
stres ambisjoner om ETT Agder. Hovedoppgavene i stillingen er organisasjons- og informasjonsarbeid. Dette innebærer blant annet 

valgkamparbeid, administrasjon av kontoret, forberedelse av møter, oppfølging av lokallag, rekruttering og informasjonsarbeid 
opp mot medlemmene. Det er viktig med god kjennskap til Venstre.

Lønn og tilsetting etter avtale. Søknadsfrist: 3.april
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes:

Fylkesleder i Vest-Agder Venstre
Emil Pedersen, Setesdalsveien 66a, 4617 KRISTIANSAND S

Mer informasjon: Henv. Emil Pedersen, tlf. 38020214 el. 90788361

Valgkampsekretær/sekretær 
Venstres fylkestingsgruppe

Venstre i Buskerud engasjerer valgkampsekretær/sekretær for vår  fylkestinggruppe med oppstart av arbeidet snarest mulig.
Det vil være 20 % stilling frem til 1. august, deretter 50 %  stilling frem til 15. september.

For nærmere opplysninger om stillingen, vilkår etc. kontakt  fylkesleder Geir Stave, tlf 410 26 094 eller gruppeleder i  fylkestinget 
Runolv Stegane, tel 934 48 328. Den som engasjeres må  forvente å arbeide en del på kveldstid. Det kan også bli noe helgejob-

bing. Det forutsettes gode datakunnskaper og at vedkommende deler Venstres grunnsyn.

Søknadsfrist: mandag 30. mars 2009
Søknad sendes:

Buskerud Venstre, ved Geir Stave, e-post. geir.stave@venstre.no

Vil du hjelpe Venstre med å vinne valget?
Du kan bidra til et godt valg og gjennomslag 
for Venstres politikk. Vi trenger din hjelp, 
og her finner du ut mer om hvordan du kan 
delta.

BLI AKTIV
Ønsker du bidra til Venstres valgkamp 2009. 
Din innsats kan bli utslagsgivende for et bedre 
valgresultat for Venstre. Du kan velge flere ak-
tiviteter, og velger selv hvilket fylke du ønsker 
å bidra i.
Bli aktiv på: www.venstre.no/frivillig

GI DITT øKONOMISKE BIDRAG
Vi trenger din støtte til et ekstra løft i valg-
kampen. Ingen bidrag er for små og ingen for 

store. Vår valgkamp er finansiert ved hjelp av 
bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politik-
ken vår. Ditt bidrag er en støtte til Venstre og 
vår politikk, der vi særlig legger vekt på miljø, 
skole, småbedrifter og sosialt ansvar. Du kan 
selvsagt øremerke din donasjon til lokallag eller 
fylkeslag.
Donér penger på: www.venstre.no/donasjon/

BRuK DIN STEMME på DE SOSIALE NETTKANALENE
De sosiale mediene er viktig for å nå nye og 
flere velgere, men også en ny måte å kommu-
nisere bedre på. Besøk Venstre på disse sosiale 
kanalene og knytt ditt nettverk opp mot våre 
nettverk. Vi er på Twitter, Facebook, Youtube 
og Flickr.


