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Jeg vil påstå det er det mest radikale program-
met for Norge i årene framover. 

Venstres forslag til en ny kurs for landet har 
fire bærebjelker: 
• En offensiv miljø- og klimapolitikk, vi staker 
ut veien til lavutslippssamfunnet.
• Det nye kunnskapssamfunnet – der vi ser 
skole, høyere utdanning, forskning og det nye 
næringslivet i sammenheng.
• En velferdsreform som vil gi bedre eldreom-
sorg, bedre helse og sterkere lokaldemokrati.
• En liberal mangfolds- og toleransepolitikk – 
mot ensretting og formynderi, fortsatt kamp 
for personvern, åpenhet og inkludering.

Dette skal vi gå i krigen med. Dette skal gi 
Venstre en sterk nok plattform i det nye Stor-
tinget til at vi kan få flertall med oss på denne 
kursen. En liberal og grønn sentrumskurs, der 
fløypartienes innflytelse reduseres.

Jeg var mest spent på debatten om velferdsre-
form. Kommunesammenslåinger er i utgangs-
punkt en vanskelig sak, også for venstrefolk. 
Men det handler om velferdssamfunnets evne 
til å gi bedre helse og omsorg til stadig flere, 
uten å legge urimelige skattebyrder på våre 
barn. Landsmøtet tok denne utfordrin-
gen. 

Vi ser allerede at reaksjonen mobi-
liserer mot dette – med Fagfor-
bundet i spissen. Men de har 
ikke noe svar på det som er 
den store utfordringen. De-
res svar er tilsynelatende 
at ting skal være som de 
er, men det blir ikke som 
det er. Alternativet til vår 

reform er at staten styrker grepet om stadig 
mer, og lokaldemokratiet taper. Eldreomsorgen 
blir dårligere. Vi skal bidra til at den blir bedre, 
og vi må alle bidra til at folk forstår hva som 
står på spill. Vi skal vinne denne debatten.

Debatten om regjeringsalternativer er kreven-
de denne gangen. Men Venstre har klargjort 
sin posisjon: Vi kan samarbeide i regjering 
med sentrumspartier og Høyre. Alle andre al-
ternativer er vi i opposisjon til. Det viktigste 
for Venstre er å kjempe for våre saker. Posisjo-
nen i sentrum gir muligheter – uansett hvilken 
regjering velgerne gir grunnlag for. 

Det er Venstres styrke som vil avgjøre hvilket 
trykk det vil bli på ny velferdsreform, kampen 
for lavutslippssamfunnet og det nye kunn-
skapssamfunnet. Les programmet. Skjerp reto-
rikken, og gå i krigen!

Lars Sponheim

Venstre er klar 
for valgkamp!
Venstres landsmøte ga klarsignalet. Nå er det valgkamp, og 

vi har god ammunisjon i et program som er både visjonært 

og konkret.
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100-årsmålene 
– for en 125-åring
Et initiativ har på kort tid startet en debatt om viktige mål 

100 år fram i tid. Dette vil både utfordre og støtte Venstre.

Formålet er å invitere alle mennesker av «god 
vilje» til å delta i en nasjonal dugnad for å peke 
ut de langsiktige mål for vårt samfunn. Målene 
skal være bærekraftige i forhold til naturen, skal 
gi menneskene økt livsglede og meningsfulle 
liv. Målene skal stå som det norske folks bestil-
ling til våre ledere. 

Initiativet er blitt en nettverksorganisasjon 
som samarbeider med det meste av de folkelige 
ideelle organisasjonene i Norge inkludert kir-
ken, kvinneorganisasjoner, miljø- og bistands-
organisasjoner. Vi kan ikke dermed si at 5 mill. 
borgere er deltagende, men dette sier noe om 
potensialet for debatt og deltagelse. De har av-
stemminger på nett, men også meningsmålinger 
som teoretisk sett er representative. 

Av de målsettinger som er foreslått så langt, 
er det tre som topper avstemmingene: 

• Stabil og varig kretsløpsøkonomi - 94 %
• Visjonært, samlende lederskap – 91 %
• Doble livsgleden - 84 %
Lederskap er et middel for å nå de to andre 

hovedmålene. Disse to kan og bør sees samlet. 
Hovedmålet kan da formuleres som følger:

Dette hundreåret skal samfunnets hovedret-
ning legges om fra å øke den materielle leve-
standarden til å øke livsglede og livskvalitet. 
Samtidig gjøres det materielle grunnlaget varig, 
stabilt og bærekraftig ved ombygging fra vek-
støkonomi til kretsløpsøkonomi. 

Dette er ikke overraskende og kanskje for lite 
konkret til å få noen betydning. Delmålene un-
der dette derimot kan differensiere verdier og 
politiske standpunkt. Det er en fare for at de 
lager meningsmålinger som kan tilsløre viktige 
demokratiske prinsipper i et forsøk på å virke 
samlende. Se på disse:

• 94 % av befolkningen er helt eller delvis enig i 
at politikerne bør samle seg om å løse de store ut-
fordringene vi står overfor framfor å profilere egne 
partipolitiske saker. Vi er kort og godt lei av parti-
politisk krangel – og det er før valgkampen har star-
tet. Oppslutningen om dette er like overveldende 
stor blant velgerne i alle politiske partier.

• 87 % av befolkningen er helt eller delvis 
enig i at klimaendringer og globale økonomiske 
kriser krever politiske løsninger som går på 
tvers av de tradisjonelle partiskillene. Også her 
er bildet de samme blant velgerne i alle par-
tier. Ytterpunktene er Venstre med 97 % helt og 
delvis enig mens Frps velgere ligger på 73 %, 
resten ligger jevnt på 90–91 %.

• 56 % av befolkningen er sågar helt eller del-
vis enig i at «For å løse de store utfordringene 
vi står foran går jeg inn for en samlingsregje-
ring i Norge på tvers av høyre-/venstreskillet». 
Bare 30 % er helt eller delvis uenig i dette. 

• Splitter man på partitilknytning er det fler-
tall for en samlingsregjering blant velgerne i 
samtlige partier unntatt SV. I Høyre er det 62 
% helt eller delvis enig og 29 % helt eller del-
vis uenig. Blant Arbeiderpartiets velgere er det 
54 % for og 34 % mot. Oppslutningen om en 
samlingsregjering er naturlig nok størst blant 
sentrumspartienes velgere. I Krf er 69 % for og i 
Venstre 68 %. Også i Fremskrittspartiet er det et 
stort flertall som heller mot en samlingsregje-
ring, 60 % er positive, 29 % negative.

Første kulepunkt over og president Obamas 
«verdige» valgkamp, er tegn i tiden som bør in-
spirere Venstre til ikke bare å utvikle sine stand-
punkter, men også sin profil for den kommende 
valgkampen. La oss gripe denne utfordringen og 
være tydelige om det. Kanskje Odd Einars dan-
nelsesprosjekt for universitetene bør kopieres 
til et kjapt prosjekt internt i Venstre om «dan-
nelse i den politiske debatt». 

Det som er bekymringsfullt over er at initiativ-
tagerne definerer en alternativ løsning på viktige 
problemer og sementerer denne gjennom en me-
ningsmåling som den ovenstående. De ser kun at 
en samlingsregjering kan forsterke endringskom-
petanse og politisk handlekraft. Venstre har 125 
års erfaring med hva ettpartistaten kan innebæ-
re. Færre partier er et annet alternativ som alle-
rede har kommet opp og da blir løsningen å heve 
sperregrensen. Da blir det ikke nødvendigvis et 
visjonært samlende lederskap. 

Initiativet er bra for oss, men litt 
grunt så langt. Følg med og bidra på: 
http://www.hundrearsmalene.no/

Selv kan vi ta en debatt om hva våre 10 libe-
rale prinsipper betyr for praktiske mål i et hun-
dreårsperspektiv.

GJESTESKRIBENTEN
Tore Killingland

LEDER:

Olje-
frigjering
Frigjeringsdagen kan mar-

kerast på fleire måtar.

Dei fleste av oss heng opp flagg. Faktisk er 
det å bli frigjort frå nazistar eit av dei meir 
ukontroversielle tema vi flaggar for i dette 
landet; svært få meiner det er nasjonalis-
tisk eller trangsynt på nokon måte. Vi tek 
oss imidlertid ikkje fri frå jobben. Det opnar 
opp for dårlege avgjersler. 

Klokka 11.00 den 8. mai fekk SV gleda av 
å delta i ei regjering som vil bli hugsa for å 
ha opna Barentshavet og nordområdene for 
oljeboring. Då presenterte Regjeringa ved-
taket om tillate utbygging på Goliat-feltet. 
Det kan umogeleg smake særleg godt for SV 
inn i den komande valkampen. 

Klokka 12.45 den 8. mai gjekk Erna Sol-
berg på talarstolen for å halde si tale til Høg-
res landsmøte. Kvar TV-kanal og mest kvar 
journalist i Noreg hadde augo retta dit. Sam-
stundes heldt olje- og energiminister Terje 
Riis-Johansen sin andre pressekonferanse for 
dagen. Denne gongen opna han for petrole-
umsaktivitet ved Jan Mayen, eit særs sårbart 
område som er vurdert som verneverdig og 
som har uvanleg store forekomstar av sjø-
fugl, fisk, sjøpattedyr og dyreplankton.

Denne regjeringa har bygd opp ein fien-
deretorikk mot private interesser, mot sel-
skap og personar med profittmotiv. Men 
i praktisk politikk gjev det seg først og 
fremst utslag for små aktørar som vil drive 
betre velferdsstenester enn kommunen får 
til. Når dei private interessene vert store 
og kapitalsterke, er denne regjeringa veik, 
diltande, uprinsipiell og feig.

Venstre har vedteke eit program som legg 
opp til at vi i framtida skal kunne klare oss 
utan olje. Eit program som legg opp til at vi 
snarast mogeleg reduserer det fossile ener-
giforbruket og set energien inn på gjere 
fornybarløysingane betre. Eit program for 
reform av korleis vi tenker energi- og verdi-
skaping i landet. Det er offensivt. Det er fri-
gjering. Denne regjeringa maktar ikkje setje 
fornybar energi på dagsorden sjølv med eit 
nær samstemt storting bak seg.

Trøsten får vere at Møreblokkene og Su-
larevet vart skåna denne gongen. Men berre 
fram til 2014. Det hastar med ei ny regje-
ring.



4 5

7. I 1998 GIfTET 40% NORSKpAKISTANSKE 
JENTER SEG I ALDEREN 21-23 ÅR. HVA VAR 
pROSENTEN I 2008?
a. 60%. b. 40%. c. 20%

8. I 1998 GIfTET 15% AV NORSKEpAKIS-
TANSKE GUTTER SEG I ALDEREN 21-23 ÅR. 
HVA VAR pROSENTEN I 2008?
a. 9%. b. 19%. c. 29%

9. HVOR MANGE HAR KOMMET TIL NORGE 
pÅ fAMILIEGJENfORENING I pERIODEN 
1990-2007 (INKLUDERT fAMILIEGJENfORE-
NING fOR SAMTLIGE fLYKTNINGER ETc.)
a. 335.000. b. 235.000. c. 135.000

10. HVOR MANGE MINORITETSpERSONER 
VAR I DEN SÅKALTE 3. GENERASJONEN I 
NORGE pER 1.1.2008?
a. 159. b. 9.397. c. 47.813

miljø

BER NAVASETE ORDNE Opp I TOGKAOS
Borghild Tenden frykter nå at tålmodighe-
ten til de togreisende er slutt, hvis ikke 
samferdselsministeren straks tar nye grep 
for å rydde opp i togkaoset. I stortings-
behandlingen av Nasjonal Transportplan 
vil Venstre foreslå en full gjennomgang av 
drift og vedlikeholdsarbeidet på jernba-
nen. – Nå må vi se om disse prioriteringen 
har blitt fulgt godt nok opp, og finne nye 
tiltak til forbedringer. 

OppfORDRER KOMMUNENE 
TIL RADONDUGNAD
Vera Lysklætt oppfordrer kommunene til 
radondugnad. Hun har stilt spørsmål til 
helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon 
Hanssen om hva han vil gjøre for at flere 
kommuner skal kartlegge radon i skoler og 
barnehager og sette i verk tiltak når ni-
vået er over tillatte grenser. – Nest etter 
røyking er radonstråling det som gir størst 
risiko for lungekreft.

NOK EN MILJØTABBE fRA Ap
Arbeiderpartiet er nå det eneste partiet 
uten klart standpunkt i det største miljø-
spørsmålet før valget, nemlig spørsmålet 
om oljevirksomhet utenfor Lofoten og 
Vesterålen. – Når landsmøtet selv ikke 
kunne gå med på det moderate kompro-
missforslaget som ble lagt fram i dag, så 
er det en bekreftelse på at partiet styrer 
mot et ja til oljeaktivitet i disse områdene 
etter 2010, sier Gunnar Kvassheim.

www.venstre.no/miljo
småbedrifter

KREVER STRAKSTILTAK 
MOT ARBEIDSLEDIGHETEN
– Regjeringen må få på plass fleksible 
permitteringsordninger kombinert med 
skattefritak for bedrifter med kompetanse-
hevende tiltak for ansatte som blir over-
tallige på grunn av oppdragssvikt og ned-
skjæringer, sier Ola Elvestuen. – Dette vil 
sikre at eksisterende arbeidskraft og kom-
petanse forblir i bedriftene, samtidig som 
ledige gis mulighet til videreutdanning og 
kompetansepåfyll.

SVIKTER DE 
fRIVILLIGE ORGANISASJONENE
Bare dager etter Senterpartiets landsmøte 
vedtok momsfritak for frivillige organisa-
sjoner, brøt de løftet. – Oppsiktvekkende 
og skuffende for ildsjeler i det frivillige 
Norge, sier Trine Skei Grande. Venstre og 
opposisjonspartiene vil at Regjeringen skal 
legge fram en sak om hvordan frivillig sek-
tor permanent kan fritas for moms på varer 
og tjenester.

VIL GRANSKE fORVALTNINGEN 
AV OLJEfONDET
Lars Sponheim mener Riksrevisjonen sna-
rest må granske om forvaltningen av olje-
fondet skjer i tråd med Stortingets vedtak. 
– Stortingets mulighet til å kunne føre 
kontroll med fondet er for dårlig. Debat-
ten den siste tiden om tap, bonuser og økt 
hemmelighold av lønnsforhold og investe-
ringer skaper et bilde av at forvaltningen 
av oljefondet ikke er slik den burde være.

www.venstre.no/smaabedrifter

Ta Abid Q. Rajas integreringsquiz!
1. HVOR MANGE NASJONALITETER ER RE-
pRESENTERT I NORGE I 2009?
a. 114. b. 214. c. 275

2. HVOR MANGE INNVANDRERETTERKOM-
MERE ER DET I NORGE (BARN AV TO INNVAN-
DRERE?)
a. 86.000. b. 186.000. c. 286.000

3. HVEM HAR HØYEST VALGDELTAKELSE AV 
INNVANDRERMENN OG INNVANDRERKVIN-
NER?
a. Menn. b. Kvinner. c. Lik deltakelse

4. HVOR MANGE pROSENT AV NORSKE 

STATSBORGERE MED IKKE-VESTLIG BAK-
GRUNN STEMTE VED LOKALVALGET 2007?
a. 37%. b. 57%. c. 77%

5. HVOR MANGE pROSENT ANSATTE MED 
INNVANDRERBAKGRUNN ER DET I STATEN 
SAMMENLIGNET MED I DET pRIVATE?
a. 10% i offentlig og 7% i privat
b. 10% i privat, 7% i offentlig
c. Lik andel 7% begge steder

6. HVOR MANGE pROSENT AV INNVANDRER-
KVINNER I YRKESAKTIV ALDER VAR I ARBEID 
I 2007?
a. 57%. b. 67%. c. 77%

Riktig svar: 1b, 2a, 3b, 4a, 
5b, 6a, 7c, 8a, 9c, 10a.

– Det blir ingen frp-regjering
– Det ligger an til at det rød-

grønne flertallet ryker til høs-

ten, sier Stian Skår Ludvigsen.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Denne våren har stortingsgruppen hatt et ekstra 
tilskudd på stammen. Bergenseren har utarbei-
det en serie statistiske analyser basert på valg-
tall og meningsmålinger. Og hans konklusjon? 
– Venstre får 6,9 hvis vi kjører på som nå.

Ludvigsen er utdannet statsviter fra Institutt 
for sammenlignende politikk ved Universitet i 
Bergen og har tatt seg et par måneder fri fra 
sin ph.D. ved Universitet i Århus. Hvordan fikk 
han jobb for stortingsgruppen? – Jeg inviterte 
meg selv, flirer han. – Jeg har vært medlem si-
den 1997 uten å være særlig aktiv. Så fattet 
jeg interesse for et sett med grafer Lars Spon-
heim presenterte på fylkesårsmøtet i Hordaland 
i 2008. Den statistiske sammenhengen i grafene 
var ikke så sterk som man kunne få inntrykk av, 
så jeg tok kontakt med informasjonsavdelingen 
og satte meg fore å forbedre grunnlaget for pre-
sentasjonene. 

Det ene førte til det andre, og nå har Lud-
vigsen jobbet frem fire separate analyser som kan 
brukes i Venstres vurderinger frem mot valget.

3 GRUppER VELGERE
– Når man vurderer slike analyser bør man ha 
litt kunnskap om velgermassen, sier Ludvigsen. 
– Jeg ser det som nyttig å skille mellom tre typer 
velgere. Det første er optimerende velgere, som 
er godt informerte, har klare preferanser og som 
sjelden bytter parti med mindre store hendelser 

inntreffer. Det andre er søkende velgere, som sø-
ker mer sporadisk informasjon, helst ved valg. 

– Mens optimerende velgere stemmer på det 
partiet som er best for dem, stemmer søkende vel-
gere på ett parti som svarer til preferansene. Det 
siste er forvirrede velgere, som ofte blir sittende 
hjemme med mindre de finner en god grunn til å 
stemme. Det er de to siste gruppenes valgdelta-
kelse samt frafall av gamle og tilflyt av nye velgere 
som skaper regjeringsskifter, sier Ludvigsen.

MÅ SKApE ET ALTERNATIV
– I klartekst betyr det at man må gi velgerne et  
valg de opplever som realistisk, mener statsvi-
teren. – Ingen søkende, og svært få forvirrede 
velgere vil stemme på et parti som ikke har en 
realistisk mulighet til innflytelse. De siste årene 
er det skapt et inntrykk av at man må ha flertall 
for å få en regjering. Denne illusjonen er det 
helt riktig av Venstre å jobbe for å bryte opp. 

– Og da styrker det paradoksalt nok vår sak at 
det snakkes om et Arbeiderparti som kan styre 
alene dersom det rødgrønne flertallet ryker. Det 
kan lønne seg å stemme på et sentrumsparti 
dersom man vil ha innflytelse på en mindre-
tallsregjering.

pREDIKSJONER VANLIG I MEDIA
– I norsk media blir prediksjoner presentert 
flere ganger hver måned. Man presenteres for 
en meningsmåling og en mandatfordeling, og så 
får de en professor fra Oslo eller Bergen til å si 
litt om hva som har skjedd og hvordan dette vil 
gå hvis det hadde vært valg. Men det ligger lite 
til grunn for slik prediksjon, det er en meget 
statisk analyse, mener Ludvigsen. – Men i Norge 
er vi så heldige at vi har mange målinger som 

gir oss gode tidsserier, og da kan vi begynne å 
se etter mønstre og trender. 

KVALIfISERTE GJETNINGER
Stian Skår Ludvigsen presiserer at slike predik-
sjoner ikke er en eksakt vitenskap. – Prediksjo-
nene er kvalifiserte gjetninger basert på den 
informasjonen vi sitter med i tidsserieanalyser 
av partienes oppslutning de siste to stortings-
periodene.  De forutsetter at observerte trender 
og effekter vedvarer, for eksempel at effekten 
av finanskrisen ikke endres. Men selv om dette 
er en bedre gjetning enn bare å ta utgangs-
punkt i én måneds meningsmålinger, så kan 
mye fortsatt skje.  

Prediksjonsanalyse Stortingsvalget 2009. Kilde; 
Stian Skår Ludvigsen. Mandatberegning basert på 
Celius 9.0.

Parti: Pred.: Mand.: Endr.
Rødt 2,0 2 +2
SV 7,2 11 -4
AP 32,3 61 0
SP 6,3 10 -1
Venstre 6,9 11 +1
KrF 6,4 10 -1
Høyre 14,3 22 -1
FrP 23,5 42 +4
Øvrige 1,1 0 0
Sum 100,0 169 0
Sum V-H-K 27,6 43 -1
Sum R/G: 45,8 82 -5
Sum ikke-sos 51,1 85 +3

– Men Venstres målsetning er jo 9 prosent? Når 
vi ikke det da?

– Med en tilsvarende valgkampinnsats som ved 

de to siste valg vil Venstre som et minimum kun-
ne oppnå samme valgresultat som sist, men på 
det nåværende tidspunkt tegner seg som sann-
synlig at Venstre oppnår 6.9 i september.  Jeg 
viser også at 8.0 er mulig innenfor marginene.

BESTE VALG SIDEN RØROS
– Men med full mobilisering av usikre velgere, 
tvihold på de velgere Venstre vant i 2005, og en 
målrettet innsats mot de SV og AP-velgere som 
denne stortingsperioden har snust på Venstre, 
er ikke 9.0 helt umulig. Jeg regner det imid-
lertid som fullstendig urealistisk at Høyre skal 
klare de 20 % som Per Kristian Foss drømmer 
om. Det jeg uansett er sikker på er at Venstre i 
år vil gjøre sitt beste valg siden splittelsen på 
Røros, sier Ludvigsen.

SENTRUM-HØYRE STØRRE ENN fRp
– Det ligger an til et ikke-sosialistisk flertall der 
Venstre, Høyre og Krf er marginalt større enn 
Frp. Da må Frp gjøre valget, ikke Venstre og Krf. 
I realiteten har Jensen valget mellom å peke på 
oss, eller peke på Arbeiderpartiet. Spørsmålet 
er hvilken regjering Frp ønsker å sitte i oppo-
sisjon til. Hun har valget, avslutter Stian Skår 
Ludvigsen, før han tilføyer: Uansett blir det tett 
løp og en spennende valgvake.
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skole

EN KUNNSKApSpOLITISK SKANDALE
– Forskningsmeldingen er oppsiktsvekken-
de svak og uforpliktende. Det er en kunn-
skapspolitisk skandale at den rødgrønne 
regjeringen presenterer en melding som er 
så blottet for forpliktelser, sier Odd Einar 
Dørum. – Det finnes knapt en eneste for-
mulering som forplikter budsjettkroner, og 
det er trist å konstatere at man forlater 
ambisjonene fra den forrige forskningsmel-
dingen.

ØKT SØKNING TIL HØYERE UTDANNING
– Den økte søkningen til høyere utdanning 
er svært positiv, men ikke uventet gitt de 
økonomiske tidene vi er inne i, sier Odd 
Einar Dørum. – Regjeringen må nå øke 
bevilgningene til institusjonene allerede i 
Revidert nasjonalbudsjett slik at det kan 
opprettes nok studieplasser, og at disse 
plassene blir fullfinansierte. Universiteter 
og høyskoler kan ikke sultefores slik de har 
blitt de siste årene.

IKKE fEMÅRIG LæRERUTDANNING
– Venstre er svært skuffet over at regje-
ringspartiene ikke går inn for en ny og for-
bedret femårig grunnskolelærerutdanning, 
sier Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande. 
– Dersom vi skal ha verdens beste skole må 
vi sørge for verdens beste lærerutdanning. 
Det har ikke regjeringen skjønt, sier skole-
politisk talsmann Odd Einar Dørum.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

MER HANDLING – MINDRE SIRKUS
– Regjeringen mangler handlekraft for å 
bedre situasjonen i helse- og velferds-Nor-
ge, konkluderer Gunvald Ludvigsen. – Det 
er politisk enighet om at kommunene må 
få et større ansvar for helsetjenester og at 
samarbeidet mellom sykehus og helsetje-
neste i kommunene er for dårlig. Men jeg 
er skuffet over at Regjeringen dytter hele 
samhandlingsprosjektet over i neste stor-
tingsperiode, sier Ludvigsen. 

VIL HA ANONYME JOBBSØKNADER
– Venstre vil bekjempe alle former for 
rasisme og diskriminering. Alle har vi et 
ansvar for dette, men staten må gå foran, 
sier Trine Skei Grande. – Venstre vil arbeide 
for stat og kommune rekrutterer det sam-
me antall arbeidstagere fra minoritetene 
som deres andel i befolkningen. Venstre er 
imot å kvotere, men mener staten og kom-
munene må pålegge seg selv mål for å øke 
andelen av innvandrere ved ansettelser.

ANSVARSfRASKRIVELSE 
fRA REGJERINGEN
– NAV-reformen er den største velferds-
reformen i denne stortingsperioden, sier 
André N. Skjelstad. – Derfor er det under-
lig at Regjeringen ikke tar mer ansvar for 
det uføret som NAV er i. Regjeringen har 
hittil hatt mer fokus på å bygge kontorer 
enn å sørge for at folk får den hjelpen de 
trenger. Egne forvaltningsenheter vekk fra 
brukerne har foreløpig skapt flere proble-
mer enn de har løst.

www.venstre.no/sosialtansvar

Krever utdannings-
løft i revidert 
nasjonalbudsjett
Revidert nasjonalbudsjett er den andre store budsjettsaken 

Stortinget behandler hvert år, i tillegg til statsbudsjettet. 

RNB legges fram 15. mai og er således offentlig når dette 

leses. Tidlig i mai varslet Venstre sine prioriteringer.

Jan-christian Kolstø jan-christian@venstre.no
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Lars Sponheim utfordret statsminister Jens 
Stoltenberg i Stortingets spørretime om flere 
studieplasser og økt økonomisk satsing på høy-
ere utdanning som ledd i en økonomisk krise-
pakke.

fLERE SØKERE
Mange utdanningsinstitusjoner er i en vanskelig 
økonomisk situasjon på grunn av økte lønns- og 
pensjonskostnader, og etterslep fra hvileskjæret 
i universitets- og høgskolesektoren. I tillegg 
viser det seg at søkermassen til høyere utdan-
ning har økt betraktelig. Per 15. april 2009 var 
det registrert rundt 104 200 søkere til høyere 
grunnutdanning. Det er ca 11 700 (12,6 %) 
flere enn i 2008.

– Økende krise og arbeidsledighet, og sær-
lig mangel på nye jobber for unge mennesker, 
har ført til at rekordmange søker seg til våre 
universiteter og høyskoler. For samfunnet er det 
nok ingen tragedie at mange flere søker høyere 
utdanning. Det er faktisk litt av krisens mulig-
heter, sa Sponheim i spørretimen.

BRUKE KRISEN TIL UTDANNING
– Derfor er Venstre opptatt av at vi bruker den-
ne situasjonen til å gjøre hva vi kan for at så 
mange som mulig får de plasser de ønsker, og 
det utdanningstilbudet som samfunnet er tjent 
med at de får. Det burde virkelig være krise-

håndtering nr. 1 å sørge for at ungdom kan få 
bruke krisen til utdanning, sa Sponheim.

Stoltenberg viste til at regjeringen i tiltaks-
pakken som ble lagt fram i mars, varslet at de 
ville vurdere utdanningskapasiteten i Revidert 
budsjett.

BUDSJETTLEKKASJE
– Vi jobber nå med revidert, og jeg kan ikke si 
hva vi der kommer fram til. Det legges fram for 
Stortinget om kort tid. Men det er riktig som 
representanten sier, at det at vi nå får flere sø-
kere, gir en mulighet, sa Stoltenberg.

Venstre tolker dette som en forsiktig bud-
sjettlekkasje, og at det i revidert kommer pen-
ger så det monner til universitets- og høysko-
lesektoren.

TRENGER EN HALV MILLIARD
– I så fall vil det få Venstres fulle støtte. Vi bør 
ta imot alle som nå søker til studieplasser og 
høyskoler, og det trengs ganske mye penger. Det 
er sannsynligvis det som vil sette oss i stand til 
å komme oss ut av krisen raskere og med større 
kraft enn vi ellers ville gjøre, sa Sponheim.

Venstre mener at regjeringen i revidert na-
sjonalbudsjett 15. mai bør bevilge opp mot en 
halv milliard kroner til høyere utdanning og 
forskning for å kunne klare å møte den økte 
etterspørselen etter høyere utdanning og sikre 
institusjonene tilfredsstillende driftsvilkår.

Venstres nettbutikk:

Alt du trenger 
til valget
Varelageret på Venstres nettbutikk er oppgradert med nytt 

materiell foran stortingsvalgkampen. I nettbutikken finner du 

profilartikler som klær og strøartikler til utdeling på stands.

frode Nergaard fjeldstad frode@liberal.no
Venstre har foran denne valgkampen foretatt en 
grundig anbudsrunde, og har valgt en ny hoved-
leverandør (IDÉ). Logistikkhuset står fortsatt 
for lager, nettbutikk og har ansvar for utsending 
av materiell til lokallag og privatpersoner.

NYE VARER
De som var på landsmøtet fikk et innblikk i 
det nye sortimentet. Nytt av året er blant an-
net at sorte Stormbergjakker med påsydde 
venstrelogoer. Du finner også Pikéskjorter, 
vanlige t-skjorter og Venstre-«buff» (hode og 
nakke-skjerf). Vi har også en svart PC-sekk med 
egen beskyttet lomme for PC. Av strøartikler for 
stands finner man de kjente varene: Ballonger, 
klistremerker, pins, drops, kulepenner, nøkkel-
bånd. Nytt av året i denne kategorien er kaffe-
kopper i papp (til kaffe-aksjoner) og USB-sticks 
med 1 GB lagringskapasitet. Vi har også laget 
flere parasoller til stands.      

NETTBUTIKK
Venstres nettbutikk finner du på www.venstre.
no/nettbutikk. Man registrerer seg som bruker 
på vanlig måte, som ved andre nettkjøp. Bestil-
lingen sendes postoppkrav og postens oppkrav-
sgebyr kommer i tillegg. Porto dekkes av Ven-
stre. Alle prisene i Nettbutikken er inkl. mva, og 
selges til mer eller mindre kostpris.

Ifølge driftsavtalen er garantert leveringstid 
15 virkedager. Likevel estimerer vi en leverings-
tid på en uke. Bestill likevel i god tid til valg-
kampen  starter, og aller helst før sommeren. 

HER ER DE NYE pRODUKTENE 
I VENSTRES NETTBUTIKK:

Hvit pikéskjorte m/ven-
strelogo: 85,-

Svart Stormberg softshel-
ljakke: 375,-

Grønne T-skjorter (dame- 
og herrestørrelser): 35,-

Svart PC-sekk: 250,-

Parasoll: 300 (fot kommer 
i tillegg)

Ballonger 100 pr. pk.: 70,-

Drops 1 kg: 200,-

Venstre-«buff», nakke og 
hodebånd: 20,-

Venstre pappkrus: 2,50 
pr.stk.

USB-stick á 1 GB: 80,-
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– Et program for miljø, 
kunnskap og velferd!

– Vi har nettopp vedtatt et visjonært og kon-
kret program, det mest radikale programmet for 
Norge i årene framover. Vi har vedtatt Venstres 
forslag til ny kurs for Norge, slo Lars Sponheim 
fast da han hadde siste ord på Venstres lands-
møte i Stavanger.

Venstres landsmøte samlet hele 350 mennes-
ker på Radisson SAS Atlantic i Stavanger siste 
helgen i april. Det er det største landsmøtet i 
Venstre på lang tid, og er et resultat av et godt 
fylkestingsvalg og en god medlemsvekst.  Også 
pressekorpset var større enn vanlig dette året. 
Følgelig var antallet presseklipp nesten dobbelt 
så høyt som året før – og selv om man skulle 
tro at EU stod for mye av dette, var det en klar 
bredde i innholdet.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no

Digitalt og åpent for alle
Gjennom hele landsmøtet hadde alle med til-
gang på Internett mulighet til å følge hele 
landsmøtet direkte. På en egen side på venstre.
no var det lagt opp til at hvem som helst kunne 
følge direkteoverføring fra landsmøtesalen og 
samtidig diskutere de pågående debattene og 
kommunisere med landsmøtedeltakere som også 
var på nett. 

Hver av de tre dagene var minst mellom 3000 
og 5000 unike brukere innom og fulgte denne 
direkteoverføringen. Det er flere enn de som 
fulgte Erna Solbergs tale på Høyres nettsider. 
Og på diskusjonssidene slapp 1500 kommenta-
rer til. Det er halvparten av resultatet fra Arbei-
derpartiets landsmøte, som varte en dag ekstra. 
– Og vi skal være fornøyd hvis vi får halvparten 
av Arbeiderpartiets oppslutning, kommenterer 
informasjonssjef Steinar Haugsvær. 

Steget over 
i lavutslippssamfunnet
– Hvis vi ikke er med på å ta tak i lavutslipps-
samfunnet og å ta i bruk ny teknologien i for-
nybarsektorene, vet dere hva vi kommer til å 
gjøre? Vi kommer til å gå på trynet økonomisk, 
sa Lars Sponheim i landsmøtetalen sin. 

– Nå sitter alle verdens bedriftsledere og 
økonomer og sier: Hva skal bli de teknologiske 
driverne for den økonomiske veksten som må 
komme etter finanskrisa? Det vil bli klimatek-
nologi, tror de fleste. Så det å være raskt ute 
med å ta i bruk ny klimateknologi kommer til å 
være grunnlaget for å bære den velferden vi skal 
skape fremover.

Låst døra for Lofoten og Vesterålen
– Jeg har vært med på mange regjeringsfor-
handlinger og lært meg at man aldri skal låse 
alle dører. 

– Men på ett punkt har jeg smelt døra igjen, 
og låst og knust nøkkelen, og det er spørsmålet 
om å sitte i en regjering og administrere olje- 
og gassaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen, 
slo Sponheim fast og høstet solid applaus.

Offensivt mot 2020
Og møtet fulgte Sponheim i programbehand-
lingen, med et soleklart nei til slik aktivitet. 
Landsmøtet gikk offensivt til verks på flere om-
råder, og gikk blant annet inn for en reduksjon 
av CO2 på 25 % fra 1990-nivå, en reduksjon av 
strømforbruket med 20 %, øke energieffektivi-
teten i nett og kraftproduksjon med 20 %, re-
dusere utslippene fra sokkelen med 20 %, doble 
mengden gods på sjø og bane, halvere utslip-
pene fra bilparken, samt å sørge for makstid på 
4 timer ved tog mellom Oslo og Bergen eller 
Trondheim – ja, og alt dette innen 2020. 

For å nevne noe. En av de tøffere debattene 
vant Unge Venstre med sitt forslag om å forby 
nysalg av biler som kun går på fossil energi.

Bygge kunnskapssamfunnet
– Vi skal være kunnskapspartiet, slo Sponheim 
fast. – Og når vi sier kunnskapspartiet, så me-
ner vi skole, forskning og bedrifter. Disse tin-
gene henger sammen i det sosiale og liberale 
kunnskapssamfunnet. Det handler både om det 
offentlige kunnskapsarbeidet og om de nye 
bedriftene våre, som blir kunnskapsbaserte i 
økende grad. 

– Venstre – vi kan gi den garantien – Venstre 
skal være forskningspartiet, lovet partilederen 
i sin tale.

Stor søkning til høyere utdanning
– Nå står vi overfor en helt konkret utfordring: 
Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, 
og en finanskrise gjør at folk søker til våre store 
læresteder. Det er bra, men det er utfordrende 
for  lærestedene når en slik økning kommer. 

– Og vi kan ikke bruke denne situasjonen til å 
la forskningen og lærestedene lide, mente Spon-
heim og røpet at han trodde denne situasjonen 
ville bli møtt i Revidert nasjonalbudsjett.

Dørum fornøyd
Venstres landsmøte lar seg sjelden be to ganger 
når de blir spurt om å satse på skole og kunn-
skap. Følgelig var utdanningspolitisk talsmann 
Odd Einar Dørum fornøyd. 

– Jeg konstaterer at programmet følger opp 
den satsningen vi har hatt i stortingsgruppa 
når det gjelder rekruttering til læreryrket og et-
terutdanning av lærere, og den offensive fors-
kningssatsingen vi har prioritert i budsjettene 
hvert år. Og så ser jeg at programmet tar enda 
noen steg, for eksempel når det gjelder studen-
ters velferd og helse. Det er jeg godt fornøyd 
med, sier Dørum. 
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Reformere velferdssamfunnet
– Bedre velferd, robust lokaldemokrati og ster-
kere kommuner, har vært mantraet fra program-
komiteen siden de la fram sitt førsteutkast i 
november. Etter å ha vunnet fram med sitt syn 
i landsstyret, gav også landsmøtet i Stavanger 
sin tilslutning. 

– Vi som er glade i offentlig sektor og i de-
mokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å 
hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer 
behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks 
nærmiljø, sier Lars Sponheim om bakgrunnen 
for velferdsreformen.

Styrke lokaldemokratiet
I forkant av landsmøtet var det knyttet spen-
ning til dette punktet. Flere oppslag med over-
skrifter som «Venstre vil halvere halve kom-
mune-Norge» skapte usikkerhet blant flere av 
delegatene om dette var veien å gå. Men kun et 
fåtall stemte mot.

– Vi må styrke lokaldemokratiet for å sette 
kommunene i stand til å være en større del av 
offentlig sektor på bekostning av andre nivåer, 
da spesielt staten, sa Sponheim i åpningstalen. 
– Poenget er at vi vil styrke lokaldemokratiet 
gjennom nye, sterkere kommuner som kan over-
ta velferdsoppgaver fra staten.

Enklere og smartere
– Selv med en enorm inntektsvekst sliter vi med 
å opprettholde tilbudet vi har i dag til en vok-
sende eldre befolkning. Vi må gjøre ting enklere 
og smartere. Vi må få mer behandling, bedre 
pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Spon-
heim.

Og lokale Venstrepolitikere var ikke uenige. 
– Sponheim vender fokus på det som faktisk er 
poenget, nemlig velferd, ikke tvang. Staten har 
tatt hånd om en haug med saker som kunne 
vært løst bedre lokalt. Dette ser vi lokalpoliti-
kere i praksis, sa Helge Solum Larsen fra Roga-
land Venstre.

Hvordan tjene innbyggerne
– Kommunesammenslåing dreier seg ikke om 
systemet, men hvordan vi faktisk leverer tjenes-
ter til våre innbyggere. Vi skal være redskap for 
våre innbyggere, sier Solum Larsen.

Blant oppgavene Venstre vil desentralisere 
til kommunenivå som følge av en slik reform, 
er lokalsykehus, rehabilitering, barnevern, fol-
kehelse/forebygging, rusomsorg, psykisk helse, 
kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap 
og miljø.

Krøniken om EU
– Vi har gjennomført en EU-debatt og en EU-
avstemming som har gjort meg stolt.  Ingen 
annen forsamling i Norge hadde turt å ta denne 
debatten på en slik måte. Det har styrket oss. 
Da er det vår jobb å gå ut og sørge for at vi er 
et samla og styrket parti i denne saken fremover 
også, sa Sponheim da EU-debatten var over.

På forhånd hadde det knyttet seg stor spen-
ning både til avstemmingen i salen, men ikke 
minst til Sponheims egen stemmegivning, et-
tersom han hadde varslet at han ville konklude-
re i saken først på landsmøtet. Flere journalister 
ble nok litt betuttet da Sponheims svar ikke var 
like tindrende klart som forventningene tilsa. 

Ikke aktuelt neste periode
– Jeg ga uttrykk for at jeg var på vei fra nei til 
ja, sa Sponheim under debatten. – Jeg sier et 
betinget ja, hvis EU er klar til utvidelse, og fer-
dig med de krisetider som når har gitt en slags 
unntakstilstand. Og jeg tror de betingelsene blir 
oppfylt når det er aktuelt. Jeg sier det slik at 
her står det en ja-mann når det er aktuelt å 
være ja-mann. Men jeg mener at programmet vi 
nå behandler, er et arbeidsprogram for de neste 
fire årene, og da er ikke EU aktuelt, konkluderte 
Sponheim. 

Og jammen konkluderte ikke landsmøtet li-
keens. Den endelige teksten sier blant annet at 
«Den europeiske union (EU) er Norges viktig-
ste handelspartner, og en sterkere integrasjon 
mot EU vil være positivt for norsk og europeisk 
næringsliv, handel og utvikling» og at «Det lig-
ger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt 
i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre 
at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU 
basert på EØS-avtalen.» 

Kamp mot ensretting, 
for liberalt mangfold
– Sosialistiske partier har alltid sett på seg selv 
som moralsk overlegne i spørsmål som handler 
om solidaritet, om fattigdom og støtte til de 
svakeste Men det har ikke skjedd noe vesentlig 
forbedring i kampen mot fattigdom, i ruspolitik-
ken, i psykiatrien, i barnevernet i denne perio-
den. Sosialisme handler ikke om solidaritet med 
de svake. Det handler om autoritær systemtro, 
og den går svært ofte ut over de svakeste, pro-
klamerte Sponheim i sin tale til landsmøtet.

– Men kampen mot disse autoritære ensret-
tende tendensene og frykten for frihet kan ikke 
vinnes hvis makten skal overtas av et parti som 
står for mange av de samme, men med til dels 
andre fortegn. Løsningen er ikke Frps ensret-
ting. Vi vil ha inkludering og mangfold, ikke 
ensretting og enfold. Det kan havne veldig galt 
hvis vi ikke hver dag kjemper for det enkelte 
menneskets integritet i havet av politikere, par-
tier og presteskap som vil ta styringen over den 
debatten.

Må bytte regjering!
– Vi har vedtatt en generell politisk uttalelse 
som sier hvilket mandat partiledelsen har i å 
håndtere valgresultatet i de hektiske timene 
og dagene og ukene etter valget. Et enstem-
mig Landsmøte har slått fast at skal Venstre i 
regjering, så kan det være i samarbeid mellom 
sentrumspartier og partiet Høyre, og ingen an-
dre. Den tydelige meldingen skal vi ta med oss 
ut i valgkampen, sa Sponheim mens applausen 
dundret. Han fulgte opp til like sterk applaus: 
– Og den sittende regjeringen må bort!

Uttalelser
Hoveduttalelse: Venstre: 
Miljø – kunnskap – fornying
Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunn-
skapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. 
Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge 
over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en 
storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. 
Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjen-
nom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til 
de som trenger de mest.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20277/

En god oppvekst er nøkkelen til integrering
Venstres landsmøte vil styrke integreringen av 
barn gjennom å øke tilgjengeligheten til viktige 
læringsarenaer. Skolen er en av mange identi-
tetsdannende arenaer som det må satses på for 
å styrke minoritetselevers selvfølelse og felles-
skapsfølelse.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20264

Tiltak for eit betre 
og meir heilskapleg barnevern
Venstres landsmøte vil styrke førstelinetenesta 
i barnevernet, lovfeste retten til ettervern og 
gi kommunar med store og gode nok fagmiljø 
ansvar for det som i dag er statlege barneverns-
oppgåver.

Les heile fråsegna på 
http://www.venstre.no/artikkel/20252

Veien ut av krisen
Verden står overfor både en kortsiktig økono-
misk krise og en langvarig miljøkrise. Venstre 
ønsker å bruke den økonomiske krisesituasjonen 
til å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et 
mer bærekraftig næringsliv med flere grønne 
arbeidsplasser.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20223

Voldsspiralen i Afghanistan må stoppes
Venstres landsmøte er til tross for fremskritt på 
en del områder dypt bekymret over at volds-
nivået har økt i Afghanistan etter 7 års krig-
føring og at Taliban er på fremmarsj. Venstres 
landsmøte vil at det norske militære bidraget 
til Afghanistan bør holdes på minst samme nivå 
som i dag, mens de operasjonelle begrensnin-
gene fjernes.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20222

Venstre vil ha en grønn 
Nasjonal Transportplan
Venstre har ambisiøse mål om bedre kollektiv-
trafikk, sterk satsing på bybaneløsninger og en 
mer moderne jernbane i årene framover. Regje-
ringens forslag til ny Nasjonal Transportplan 
tilfredsstiller ikke de krav som må stilles til å 
gi folk i Norge moderne og miljøvennlig trans-
port.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20220

Landsstyret: Stopp blodbadet på Sri Lanka
Den humanitære situasjonen for tamilane på Sri 
Lanka er prekær. Mellom 100.000 og 200.000 si-
vile oppheld seg i eit område på 12 kvadratkilo-
meter der krigen mellom regjeringssoldatane og 
LTTE vert utkjempa. Og fleire hundre menneske 
vert drepne og lemlesta kvar dag.

Les heile fråsegna på http://www.venstre.
no/politikk/landsstyret/20166/

Landsstyret: Barn har rett til et liv uten vold
Daglig utsettes mange barn for vold og overgrep 
i Norge. Konsekvensene er store for de barna 
det gjelder, for deres pårørende og for samfun-
net som helhet. Vold og overgrep mot barn er 
et brudd på barns grunnleggende menneskeret-
tigheter. Norge er forpliktet av FNs barnekon-
vensjon til å gjøre alt vi kan for å forhindre og 
avsløre brudd på barns menneskerettigheter. 
Likevel er det mange barn som ikke får den hjel-
pen de har krav på.

Les hele uttalelsen på http://www.venstre.
no/politikk/landsstyret/20165/

Landsstyret: Nord-Jæren må få sin bybane
Venstres landsstyre beklager at Nasjonal trans-
portplan (NTP) ikke i sterk nok grad prioriterer 
konkrete tiltak som kan løfte trafikk fra privatbil 
til andre transportformer i storbyområdene. Det 
er sterkt beklagelig at ikke regjeringen makter 
å prioritere tiltak som møter klimautfordringen. 
Venstre gir sin støtte til bybaneutbygging på 
Nord-Jæren og vil arbeide for at dette samferd-
selstiltaket tas inn som forpliktende tiltak i før-
ste planperiode av NTP.

Borgerrettigheter truet 
i cyberspace
«Kun politiet skal ha adgang til å be internett-
leverandører om å utlevere informasjon om sine 
kunder, og dette kan bare skje etter rettslig 
kjennelse,» heter det i en av resolusjonene Ven-
stres landsmøte vedtok. Venstre har vært i front 
for personvern og rettigheter på nett, og denne 
uttalelsen fikk raskt anvendelse.

Utlevere til advokater
Stavanger tingrett avgjorde nylig om nettleve-
randøren Lyse må utlevere identiteten til per-
sonen som la et piratopptak av filmen «Max 
Manus» ut på nettet. Tidligere har identiteten 
til pirater kun blitt gitt bort til politiet, og in-
ternettleverandører har kjempet mot å måtte 
utlevere kundeinfo til private aktører – oftest 
advokatfirmaer. Siden dommen ikke er offentlig 
er det uklart hva som er utfallet, men mye tyder 
på at Lyse nå må oppgi denne informasjonen til 
advokatfirmaet Simonsen.

Åndsverksloven
– Jeg tar rettens avgjørelse om hemmelighold i 
denne saken til etterretning, men mener det er 
viktig at borgerne og resten av samfunnet får 
vite hvilke vurderinger som er lagt til grunn for 
avgjørelsen, sier Venstres nestleder Trine Skei 
Grande. – En slik avgjørelse reiser store prinsi-
pielle spørsmål, som også er relevante for arbei-
det med å revidere åndsverkloven.

politimyndighet
– Generelt mener jeg at det er en skremmende 
utvikling når private advokatselskaper i praksis 
synes å få myndigheter som bare politiet bør 
ha. I sin ytterste konsekvens mener jeg dette 
kan true borgernes tillit til rettsstaten, sier Skei 
Grande. – Venstre er helt klare på at bare politi-
et skal ha adgang til å be internettleverandører 
om å utlevere informasjon om sine kunder, og 
det bare etter en rettslig kjennelse. Det er også 
politiet som eventuelt skal følge opp slike saker, 
utdyper hun.

Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter
Venstres landsmøte ønsker å videreutvikle Ven-
stres stolte tradisjon innen kampen for borge-
rettigheter gjennom utviklingen av et politisk 
rammeverk for digitale medier og digital infor-
masjon.

Les hele uttalelsen på 
http://www.venstre.no/artikkel/20225

Les hele det vedtatte stortingsvalgsprogrammet 
her: http://www.venstre.no/venstrepolitikk/
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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. 
Deadline for innlegg til neste nummer: 8. juni.

Venstre burde legge 
til rette for EU-debatt

Venstre er det ideologiske partiet som har 
kjempet for demokrati i alle år, og burde derfor 
stemme for den essensielle demokratiske ret-
ten til å være representert på den lovgivende 
og utøvende arenaen på regionalt nivå (EU). 
Jeg tror landsmøtevedtaket om EU, i stedet for 
å være et ideologisk standpunkt, er et taktisk 
midlertidig nei som grunner i Norges kortsik-
tige økonomiske interesser, altså mangel på 
perspektiv, geografisk og tidsmessig. Hva med 
å løfte seg litt høyere og i stedet spørre hva 
som lønner seg for Europa eller for verden i 
sin helhet, hva angår områder som demokrati, 
utvikling, miljø og velferd?

Viktige grunner til å melde seg inn i EU er 
blant annet hensynet til demokratiet, det at 

EU er et unikt fredskapende, integrerende sam-
arbeidsprosjekt, og EUs evne til å løse grense-
sprengende utfordringer, jf. EUs ledende rolle i 
klimapolitikken. EU må forandres innenfra. De 
som tror at Norge har større innflytelse ved å 
stå utenfor, må ha en alvorlig misoppfatning 
av Norges størrelse i forhold til verden. Vi må 
tenke større enn oss selv, som Lars Sponheim 
sier. EU-spørsmålet handler om hvorvidt Norge 
anerkjenner nødvendigheten av et mellomstat-
lig samarbeid og et overnasjonalt nivå i Eu-
ropa. Jeg anser overnasjonalitet som en nød-
vendighet blant annet for å løse klimakrisen. 
Klimautfordringene krever organer som kan 
håndheve bindende avtaler som internasjonal 
lov. EU-landene forpliktes til å overholde CO2-
utslippsmål. Det er ikke nok med en frivillig Ky-
oto-avtale. Etter to verdenskriger har EU-sam-
arbeidet gjort Europa til et fredlig kontinent. 
Dersom Norge er en ansvarlig utenrikspolitisk 
aktør som forstår behovet for den Europeiske 
Union, må Norge søke medlemskap.

Mediene liker å stemple Venstre som et ving-
leparti, men dette er for meg feil. Det at det er 
en levende debatt i partiet er et sunnhetstegn. 
Debatten gjør at vi alltid må ta våre egne syns-
punkter opp til vurdering, og på denne måten 
reduseres sjansen for å reprodusere feilaktig 
argumentasjon. Når det gjelder EU-debatten er 
det ikke bare Venstre som har delte meninger. 
Norge i sin helhet er også delt i to på dette 
området. Venstre har rom for både tilhengere 
og motstandere av EU. Som organisasjon foran-
dres også Venstre innenfra. Debatten fremmer 
utvikling, og vi er stødige mens vi går. Vi er ikke 
vindmøller som snur med vinden, men vi bygger 
vindmøller og politikk ut fra en solid grunnmur 
av sosialliberale prinsipper. Den ideologiske 
grunnmuren er dypt rotfestet i troen på men-
neskeverdet og menneskerettighetene, som ikke 
kjenner grenser. Når vi står samlet på denne mu-
ren er vi sterke nok til å tåle all slags vær, og 
holde en stødig kurs. Når det blåser som verst er 
det dessuten mye å tjene på vindmøller.

Venstre lager politikk ut fra egen ideologi og ut fra behov som eksisterer i samfunnet, ikke 

kun ut fra hva som debatteres i det norske media til enhver tid. Hvis det ikke ligger «til rette 

for å starte en ny EU-debatt i Norge», må Venstre legge til rette for det

Med desse to innlegga avsluttar vi EU-debatten for denne gongen. Debatten vil heilt sikkert 
kome att på eit seinare tidspunkt, men inntil vidare held vi augene festa på 14. september.

Så mye feighet

Jeg er oppgitt over at Venstre, indirekte gjen-
nom å ønske å fortsette med EØS-avtalen, har 
sagt fortsatt nei til et norsk EU-medlemskap 
– som EU-tilhenger er jeg uansett skuffet, men 
at dette kunne skje på et landsmøte hvor det 
så ut til å være et ja-flertall er helt absurd. 
Hvis vi ser bort fra Lars’ merkelige utsagn om 
at EU må overgå seg selv uten Norge ved å bl.a. 
ta med Tyrkia før han skal bli for, er det mitt 
inntrykk at det ble nei-flertall pga. påstanden 
«en norsk søknad er ikke aktuell nå». Et slikt 
resonnement tyder på at Venstre, som ellers 
har tatt opp EU når ingen andre gjør det, er 

like utsatt for den overveldende feigheten som 
andre norske politikere er preget av i spørsmå-
let om et norsk medlemskap.

For det første er dette et sirkelargument: EU 
står ikke på dagsordenen og skal derfor ikke på 
dagsordenen heller. Hvordan skal EU-saken da 
noensinne bli tatt opp igjen? Dette favoriserer 
selvsagt nei-siden, men i likhet med ja-siden 
mener da de fleste EU-motstandere at EØS-avta-
len ikke er noe blivende sted, så de burde være 
like oppgitte over landsmøtets avgjørelse.

For det andre ble dette argumentet gitt så 
sent som dagen etter at det islandske valget 
endte med seier til de EU-vennlige sosialdemo-
kratene. Det sies nå at islendingene kan sende 
en søknad alt til sommeren. Skulle Island bli 
med i EU kan EØS-avtalen få problemer, og ut-
sikten til dette kan gjøre at EU-saken blir ak-
tuell igjen i Norge allerede før det stortingsval-

get som Venstre har valgt å ignorere den til!
At flere av EU-tilhengerne på landsmøtet 

skal ha stemt for vedtaket pga. dette absurde 
og ekstremt kortsiktige argumentet, har fått 
meg til å vurdere mitt medlemskap i Venstre. 
Dette er omtrent så langt fra «sosialt, liberalt 
og nytenkende» som man kan komme. Jeg kan 
ikke se hva man har å gjøre i politikken hvis 
man ikke selv aktivt arbeider for løsninger man 
mener er de beste, og hvis også EU-tilhengerne 
i Venstre legger EU-spørsmålet på is på ube-
stemt tid fordi andre politikere ikke tar opp sa-
ken, begynner jeg å lure på hva jeg gjør i dette 
partiet! Men jeg innså at hvis jeg melder meg 
ut istedenfor å fortsette å kjempe for mitt syn, 
velger jeg bare det raske og enkle selv. Derfor 
valgte jeg å skrive dette innlegget isteden. Det 
er mer enn nok feighet i det politiske Norge i 
EU-saken som det er.

Olja er ikke 
framtida her nord
Hvis Lofoten er fortapt uten 

olje, hva skulle man si om 

Lofoten om vi overhodet 

ikke hadde olja? 

Arbeiderpartiet hadde vel helst sett at oljebo-
ring vest for Nord-Norge ikke kom på agendaen 
under landsmøtet, men det forventes at AUF 
i det minste forsøker å vinne fram med sitt 
standpunkt for et oljefritt Lofoten og Vester-
ålen. Moderpartiet ønsker ikke å fortelle vel-
gerne hva de ønsker før valget. Derfor må AUF 
bare håpe på andre partier i en av de viktigste 
sakene i valgkampen. 

Tilhengerne av oljeboring utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja framstiller det som om 
framtida løper fra oss hvis vi sier nei til ol-
jeutvinning i disse områdene. Sannheten er 
at det sikreste for framtida, og tida etter den 
overskuelige framtida, er at vi sier ja til å be-
vare våre kystnære områder, ja til fiskeriene, 
ja til det biologiske mangfoldet og til havet 
som medisinskap for menneskeheten. Hvis Lo-

foten er fortapt uten olje, hva skulle man si 
om Lofoten om vi overhodet ikke hadde olja? 
Og hva med Lofoten når framtida igjen blir fri 
for olje?

Havforskningsinstituttet er en av etatene 
som advarer spesielt mot faren for uhellsut-
slipp og uttrykker at gytingen ved kysten langt 
mer viktig enn bare reproduksjon av fisk. Fis-
keegg og larver driver med kyststrømmen fra 
gytefeltene langs kysten og nordover helt til 
Barentshavet. Samlet representerer disse et 
enormt ressursgrunnlag, som mat for toppre-
datorer som sjøpattedyr og sjøfugl, i tillegg til 
fangstbare ressurser for fiskeflåten. 

Det lange industrieventyret må ligge i lands-
delens potensial for fornybar energi, framfor 
alt kunnskap, vind og havstrøm. Det er slik 
miljøsatsing og teknologi som virker attraktiv 

for ungdom, i motsetning til en industri som 
er høyst midlertidig og forurensende i både 
produksjonsledd og forbruksledd. Landsdelen 
har også et enormt reiselivspotensial, og når 
noen mener at ”søringer” er imot oljeutvinning 
utenfor kysten vår for å bevare Nord-Norge som 
reiselivseldorado, ja hei så flott! Det betyr at 
den næringa også vil være liv laga, og som 
ellers i markedet er det kundene som bestem-
mer. 

Ved valget er det velgerne som bestemmer. 
For noen blir det vanskelig når landets største 
parti i regjering ikke vil tilkjennegi før valget 
hva partiet vil gjøre allerede i 2010 når forvalt-
ningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal 
revideres. Venstre sier ja til et oljefritt Lofoten 
og Vesterålen og forhandler det ikke bort.

INNLEGG
Roar Sollied
stortingskandidat for 
Troms Venstre

Nei til livssynslapskaus
Skal vi kutte ut kulturarva 

for å tekkast innvandrarane? 

Eg meiner nei. 

Bibelen er ei bok som er skriven i ein bestemt 
situasjon. Skal den tolkast konkret om samtida 
eller allegorisk om framtida? Viss Bibelen had-
de vore skriven no, så ville nok noko vore likt 
og noko ulikt. Bibelen har alltid vorte tolka. 

Er abort drap? Då må ein definere ordet. Er 
det eit problem at skulen forkynnar kristendom? 
Problemet er at alle verdiar vert framstilte som 
like bra eller gale i RLE. Skal ikkje skulen lære 
nasjonalsongen fordi det minner om kristen-
dom?  

Religionsfridomen gjer 
at skulen kan ha kristen-
dom. Likevel kan foreldra 
lære borna ein annan re-
ligion i heimen. 

Det er betre å ha ein 
skule utan verdifag enn 
ein forvirrande livssyns-
lapskaus.   

SVARREPLIKK
Magnar Storøy
Tjørvåg

INNLEGG
Ingeborg Kjos
Oslo

INNLEGG
Bernard Jensen
Oslo
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helt liberalt
unge venstres side

GENERALSEKRETÆREN:

Ny regjering 
nødvendig
Den raud–grøne regjeringa 

har hatt svimlande 260 

milliardar meir i skatteinn-

tekter å rutta med enn kva 

Bondevik 2 hadde.

Det er sjølvsagt at det er løyvd meir til dei 
fleste føremål enn tidlegare. Likevel har re-
gjeringa tilnærma berre administrert utvik-
linga og fordelt midlane flatt utover.  Vik-
tige områder som kunnskap, miljø, næring 
og hjelp til dei som treng det mest har hatt 
liten eller ingen prioritet. 

Finanskrisetiltaka er i urovekkande grad 
retta mot offentleg sektor. Svært mange 
verksemder slit.  Regjeringa har underkjent 
privat eigarskap og grunderverksemd, to 
avgjerande faktorar for å sikra velferda for 
framtida.. 

Noreg er avhengig av å ligga i front med 
ein skule, høgre utdanning og forsking på 
toppnivå. Kunnskap er den nye olja. Ei langt 
meir målretta satsing på ulike klimatiltak er 
nødvendig, og det hastar. 

Einsidig satsing og styrking av offentleg 
sektor er i beste fall kortsiktig medisin. På 
litt sikt kan det føra til ein langt dramatisk 
situasjon enn kva tilfellet er i dag. Utvik-
linga går mot ein folkesetnad med færre 
arbeidstakarar og fleire eldre. Behovet for ei 
velferdsreform som betrar tenestene og får 
meir ut av kvar krone er prekært. 

Landet treng ny regjering. Venstres alterna-
tiv er ei sentrum – Høgre regjering. Det er 

truleg og det einaste realis-
tiske borgarlege alter-

nativet. Dess større 
Venstre vert, dess 
sikrare er eit skifte.

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i mars og april fra Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio 
Research Norge, Norstat, Respons og Infact. Kilde: Bernt Aardal. Opposisjonen 89, Regjeringen 80,  
Ap 60, H+Krf+V 40.

meningsmålinger

kalender

avstemning

MAI
23.–24.  Rikspolitisk nettverk (Oslo)
25.  Sentralstyremøte

JUNI
8. Deadline Liberal 04/09
12.  Sentralstyremøte
12.–13.  Rikspolitisk nettverk (Oslo)
13.–14.  Landsstyremøte (Oslo)
19.  Siste møtedag på Stortinget.

parti Mars April Endring Mandater april Stortingsvalget 2005
Ap 33,1 32,3 -0,8 60 -1
Frp 27,2 27,4 0,2 49 11
Høyre 14 14 0 22 -1
SV 7 7 0 11 -4
Krf 6,1 6,0 -0,1 10 -1
Sp 5,5 5,7 0,2 9 -2
V 5,1 4,8 -0,3 8 -2
Rødt - 1,4 - 0 0

En kamp for 
kvinner!
Skillet mellom fattige og rike i verden er enormt. 
Dette skille ser man tydeligst i forhold til kvin-
ners stilling. Det er et ordtak som sier at: «der 
det er krig og konflikt er det kvinner som er det 
største offeret», og spesielt går det nok ut over 
unge jenter tenker jeg.

I år hadde jeg muligheten til å tilbringe 8. Mars 
i Afghanistan. Der fikk jeg møtt flere kvinner 
som kjemper en kamp for sine rettigheter på 
den andre siden av statistikken enn hvor jeg 
befinner meg i systemet. Dette var tøffe kvin-
ner som ikke lot seg pille på nesen og som var 
opptatt av at det er flere sider ved utviklingen 
i Afghanistan for kvinner, det er mange sørge-
lige tall, men også noen ting som går i riktig 
retning. Aldri har det gått så mange jenter og 
kvinner på skole og fått seg en utdannelse. Det 
betyr noe for fremtiden! 

Afghanistan er nemlig verdens fjerde fattigste 
land og sliter med mange utfordringer. Kvinnene 
i Afghanistan lever kortere enn menn. Afgha-
nistan er et av to land i verden hvor dette er 
tilfelle. Når man i tillegg er klar over at Afgha-
nistan har en historie preget av krig, konflikt og 
vold blir dettet enda fjernere. 

Kvinners status i Afghanistan er, som i mange 
andre fattige land, lavere enn menn sin. Dette 
ser man tydelig i den lave  gjennomsnittsalder, 
men også når man ser på tilgang til skole og 
helsetjenester. Kvinnenes sikkerhetssituasjon 
er vanskelig og afghanske jenter blir utsatt for 
menneskehandel. Hver halvtime dør en afg-
hansk kvinne i forbindelse med svangerskap 
eller fødsel. Dette er den nest høyeste barsel-
dødeligheten i verden, etter Sierra Leone. For 
hvert 100.000 levende fødte barn, dør 1.700 
kvinner.

Afghaniske kvinner er lysår fra kvinner i Norges 
situasjon. Når vi reiser fanene for likelønn 8. 
mars, som er en kamp vi er privilegerte nok til 
å kunne ta hver dag, er kampen i Afghanistan 
å ikke være en manns eiendel. I Afghanistan er 
kampen for likestilling og grunnleggende men-
neskerettigheter for kvinner langt fra vunnet. 
Den vinnes ikke med 
militære midler, men 
med en massiv inn-
sats for at alle kvin-
ner, uansett hvor de 
er født, har de samme 
grunnleggende ret-
tighetene. 

Har du meldt deg inn i Venstres 

Facebook-gruppe?

Ja: 194
Nei: 140
Bruker ikke Facebook: 88

Ja

Nei

Bruker ikke

Venstre søker

Prosjektleder for Tanzania
Vi søker prosjektleder til samarbeidsprosjekt med Civic United Front i Tanzania. 

Vervet er frivillig og innebærer det overordnede ansvar for søknadskriving, 
samt gjennomføring av aktiviteter og rapportering. Noe reisevirksomhet må 

påregnes. Prosjektet støttes av Norsk senter for demokratistøtte og har i 2009 
et budsjett på 550.000 kroner.

Se artikkel i Liberal 01/09 for mer informasjon.

Du bør ha interesse for internasjonalt arbeid og ha kjennskap til Venstres 
politikk og organisasjon. Det er en fordel om du har erfaring med 

administrering av prosjekter. Ta gjerne kontakt med leder for Venstres Afrika-
gruppe, Erik Ringnes, på 91808486.

Søknad merket «Prosjektleder Tanzania-prosjekt» 
sendes til hek@stortinget.no  innen 8.6.09.

Bli med på valgkampsemi-

nar med Unge Venstre!

Helgen 19.-21. juni er det duket for valgkamp-
seminar i Oslo! 2009 er valgår, og hvis du øn-
sker å lære mer om Venstres politikk, hvordan 
bli en god debattant, eller vite mer om hvor-
dan man gjennomfører en aksjon, bør du abso-
lutt bli med oss. Her vil du få debattskolering 
av dyktige debattanter, en grundig innføring i 
Venstres hovedsaker i valgkampen, omvisning 
på Stortinget og ikke minst aksjon på Oslo S.

Unge Venstre dekker reise, kost og losji, så 
her er det bare å bli med.

Kanskje avhenger Venstres valgoppslutning 
av nettopp din innsats?

Ønsker du å være med, send en e-post 
for påmelding til valgkampsekretær Kenneth 
Gudmundsrud på kengud@venstre.no.

Håper vi ses!

Unge Venstre i EU

På selveste Europdagen 9. mai avholdt LYMEC 
(Europeisk Liberal Ungdom) kongress i Roma. 
Naomi Ichihara Røkkum, Marte Enerud Risbø, 
Ingeborg Kjos og undertegnede represen-
terte Unge Venstre og var med på å kjempe 
gjennom mye bra liberal politikk. Blant an-
net ble det vedtatt å jobbe for et sterkere 
personvern, for fri innvandring, for avvikling 
av verneplikten og mot proteksjonisme. Høy-
depunktet for Unge Venstre var imidlertid da 
Ingeborg Kjos var den som fikk flest stemmer 
av samtlige kandidater til én av ti plasser på 
LYMECs delegasjon til moderpartiet ELDR sin 
kongress til høsten. Det viser at Unge Venstre 
kan gjøre en forskjell i Europa.

I Roma ble også LYMECs personvernkam-
panje ”The EU is not my big brother” lansert 
i forbindelse med innspurten av valgkampen 
som nå foregår i 27 EU-land foran europapar-
lamentsvalget 7. juni. Hvis du også vil være 
med på å påvirke Europas fremtid i liberal ret-
ning, kan du sende e-post til boyeb@liberal.
no og melde deg som frivillig til å hjelpe et av 
våre søsterpartier i Sverige, Danmark eller et 
annet EU-land. Selv om Norge ikke er medlem 
av EU, er det fullt mulig å engasjere seg i 
europeisk politikk!

Boye Bjerkholt
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Trykksak

Vårens våtaste eventyr 
endte godt
– Dette er eit teikn på 
godt lagspel kombinert 
med gode individuelle 
prestasjonar. 
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
– Det syner ei tru på oppofring og aksept for 
midlertidig smerte for å oppnå gode resultat for 
det felles beste. Som utgangspunkt for valkam-
pen trur eg difor dette resultatet kan vere vel så 
presist som prediksjonsanalysene til Ludvigsen 
(sjå side 4-5, red.anm), seier generalsekretær 
Terje Breivik om Venstre sitt resultat i Holmen-
kollstafetten.

Holmenkollstafetten var tidlegare omtalt som 
«vårens vakraste eventyr». Frå offisielt hald har 
ein slutta å bruke dette mottoet. Kanskje var 
det på grunn av våte og kalde løparar som vis-
te til marknadsføringslova og ville ha tilbake 

startpengane sine. Men Venstre sitt lag i Hol-
menkollstafetten 2009 viste at ein både kunne 
vere vakre og gjere det vakkert sjølv om torden-
vêret hjalla og regnet piska.

Det er 15 etappar i stafetten, og sånn om 
lag 15 Venstrefolk stilte opp i grøne, spesial-
laga t-skjorter – av ein heilt annan kvalitet enn 
fillene som vert delt ut på stand i valkampen, 
altså – og gav alt for partiet. Nokre gav meir 
enn andre. Generalsekretæren (som synes slik 
springing er ein festleg hobby) var sett opp til å 
springe etappe 7. Han tok like godt til på etap-
pe 4 og sprang ved sidan av sine stafettkolleger 
med oppmuntrande kommentarar av typen: «Du 
må ikkje bry deg om alle dei som spring forbi, 
Lars-Henrik – eg tek dei att når eg får pinnen».  
Det er godt når sjefen tek vare på deg.

Resultatet talar for seg sjølv. Det er ikkje 
mange politiske lag som er å finne i startlistene, 
men Venstre må kunne seie seg godt nøgd med 
plasseringa blant dei som var der. Det viktigaste 
er sjølvsagt å delta, altså.

Venstre 1:12:09
Statsministerens kontor 1:13:47
civita 1:15:03
Oslo Byaksjon 1:17:39 
framstegspartiet 1:28:14

– No sender vi stafettpinnen ut i Venstre, slik at 
folk kan gjere sitt ypperste for å slå både Stats-
mininsteren og Framstegpartiet i den komande 
valkampen, seier Breivik. Som neppe vil kunne 
ta over stafettpinnen like effektivt dersom ein 
sakkar akterut denne gongen.

Stortingsrepresen-
tant Borghild Ten-
den førte Venstre 

i mål: Foto: Erling 
Hillestad

Venstres lag: Bak f.v. Lars-Henrik P. Michelsen, Isak Oksvold, Terje Breivik. Framme f.v. Borghild Tenden, Anne Solsvik, Martha H. Nilsson, Ingvild B. Hornburg, Geir 
Olsen, Erling Hillestad, Fabian Woxholth og Frode N. Fjeldstad. Ikkje til stades: Kjartan Almenning (fotograf), Christoffer T. Olsen og Runolv Stegane.


