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«Skattelette eller fellesskap», «norsk modell 
eller privatisering», «oss eller syndefloden» 
(Jens eller Jensen). Ikke minst vil vi få høre 
igjen og igjen hvor mye mer penger de rød-
grønne har bevilget.

I dette forenklede bildet er det greit å ha 
huske noen faktiske forhold:

•	 Regjeringspartiene	turde	ikke	møte	velger-
ne med skatteøkninger i 2005. Derfor frøs 
de Samarbeidsregjeringens skattenivå fra 
2004. Da var de fleste skattelettelsene alt 
vedtatt, og Ap hadde stemt for det meste av 
dem. (Deriblant fjerning av 6 mrd i inves-
teringsavgiften som Venstre tvang Stolten-
berg I til våren 2001 – den største posten 
i de 23 mrd som ble gjennomført redusert 
2001-2005. Både SV og Ap har altså regjert 
i fire år på grunnlag av de skattelettelsene 
de verbalt fortsatt kjemper imot. Skattelet-
telser som sammen med høykonjunktur har 
gitt tidenes skatteinntekter til staten.

•	 Da	 regjeringen	 Bondevik	 tiltrådte	 i	 2005,	
var – slik sentralbanksjef Svein Gjedrem sa 
det – «norsk økonomi i ulage». Ledighet og 
renter var på stigende kurs. Derfor måtte 
regjeringen føre en stram politikk de første 
to årene. Det måtte ryddes opp etter Stol-
tenberg 1.

•	 Da	 Stoltenberg	 II	 tiltrådte	 høsten	
2005 kom den derimot til «øko-
nomisk dekket bord» (sitat fra 
«regjeringsorganet» Dagsa-
visen). 

•	 Budsjettall	må	sammen-
lignes i sanntid. Navar-
setes tall til jernbane 
i 2009 kan sammenlig-
nes med Venstres tall 
for jernbane i 2009. 
Torild Skogsholms pen-
ger til jernbanen i 2004 
kan sammenlignes med 
Senterpartiets alternative 
budsjett samme år. 

•	 Kampen	 for	 full	 barnehageutbygging	 be-
gynte med Valgerd Svarstad Hauglands bar-
nehagemelding i Bondevik I, som tvang Ap 
og SV til å anerkjenne private barnehagers 
viktige	rolle.	Kampen	mot	fattigdom	i	Norge	
ble for første gang satt på dagsorden på 
systematisk måte av Bondevik II. Den før-
ste kollektivmeldingen noensinne ble sendt 
Stortinget av Venstres Torild Skogsholm. 
Kunnskapsløftet	 for	 skolen,	 ambisiøs	 fors-
kningsmelding, en grunnleggende liberal 
mangfolds- og integreringsmelding, refor-
mer i landbruket og i justissektoren. Alt var 
ny politikk fra den forrige regjeringen som 
den nåværende bare har fulgt i fotsporene 
til – med mer penger til disposisjon. Sys-
temendringen som ble lovet på Soria Mo-
ria ble det ikke noe av, og det skal vi være 
glade for. 

•	 Feilen	er	at	de	fire	siste	årene	ikke	er	brukt	
til å forsterke kursen på de viktigste om-
rådene, slik en fortsatt borgerlig regjering 
med Venstre ville ha gjort: For miljø og al-
ternativ energi, for forskningen, for styrking 
av bedriftene og privat norsk eierskap, for 
fortsatt modernisering av offentlig sektor,  

Det blir vår oppgave å skjære gjennom forenk-
lingene og overflatedebattene, og få fram de 

reelle og viktige politiske valge-
ne. Vi har ikke mer tid å miste 
i kampen for et grønnere sam-
funn, for kunnskapssamfun-
net og for en mer bærekraftig 
velferd. 

Kursen	 framover	 skal	 ikke	
være rød, ikke blå; den 
skal være grønn og li-
beral.  Det er den tredje 
vei for velgerne den 14. 

september.

Lars Sponheim

Den tredje vei 
for velgerne
Regjeringspartiene,	med	Jens	i	spissen,	vil	åpenbart	satse	

på en reprise på valgkampretorikken fra 2005.
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Dørums
avskjedsinnlegg
Fredag 19. juni 2009 hadde Odd Einar Dørum sin siste dag på 

Stortinget. Her følger hans siste innlegg fra Stortingets taler-

stol i sin helhet. Innlegget ble holdt i debatten om revidert 

nasjonalbudsjett.

Fra min første dag i politikken og til min siste 
dag i livet kommer jeg til å tro at kunnskap er 
makt. Jeg kommer alltid til å tro at uten å gi 
kunnskap til mennesker, vil demokratiet forvi-
tre, og vi vil ikke kunne skape det næringslivet 
som ennå ikke er født. Derfor er det så ufattelig 
for meg at vi har en rød-grønn regjering som 
ikke klarer – innenfor mengden av penger som 
står til rådighet – å tette det som er et hull i 
finansieringen av høyere utdanningsinstitusjo-
ner, hvor det fortsatt mangler 300–400 mill. kr. 
Og det er utfattelig for meg at man ikke klarer å 
ta forskningen med seg. Det er en glede for meg 
– på tampen av min tid på Stortinget – å vite 
at det var en samlet komité som stoppet noen 
setninger som ville bety at man ville begynne å 
målstyre grunnforskningen. Hadde man målstyrt 
grunnforskningen, ville vi aldri ha hatt Darwin, 
vi ville ikke hatt Newton, og vi ville antagelig 
ikke hatt noen som helst som kunne ha tenkt 
noen tanker man ikke kunne måle i øyeblikket. 

For Venstre har det hele tiden vært slik at si-
den vi tror at kunnskap er makt, har vi helt kon-
sekvent i en årrekke – og også i denne stortings-
perioden – prioritert å sette forskning, høyere 
utdanning og skole først. Det har vi også gjort i 
dette budsjettet. Vi har satt forskning og høyere 
utdanning først, med ca. 900 mill. til sammen, 
som vi har omprioritert innenfor rammen. 

Jeg var her forleden i en debatt om forsknings-
meldingen, som ble veldig merkelig. Vanligvis i 
politikk skal man konkurrere. En del av denne 
konkurransen ble borte fordi regjeringssiden sa 
at vi som stod på opposisjonssiden ikke engang 
hadde fremmet et eneste forslag. Er det slik at vi 
som har holdt på hele tiden med å fremme for-
slag, ikke skal ha fremmet et eneste forslag? Jeg 
følte nesten et øyeblikk at vi hadde vandret inn 
i Alice i Eventyrland – et psykedelisk øyeblikk. 
Men så bestemte jeg meg for å gjøre det som alle 

Venstre-folkene jeg traff tidlig, hadde lært meg: 
Ikke la deg sjenere av dem som prøver å prate 
deg bort, og ikke la deg sjenere av dem som 
prøver å tåkelegge. Hold deg til at politikk til 
syvende og sist handler om å tro at du kan velge, 
og det handler om å tro at du kan prioritere. Så 
derfor har jeg sammen med Venstre vært med på 
å prioritere til forskning, forskning, lærere, læ-
rere og lærere.

Så skal jeg bruke det siste minuttet til å takke 
for meg, men jeg skal gjøre det på min måte: 
Først vil jeg si tusen takk til velgerne i Sør-Trøn-
delag som på tross av alle odds sendte meg til 
dette huset for 32 år siden. Så vil jeg si tusen 
takk til alle de velgerne i Oslo som – på tross av 
ganske mye – sendte meg hit for 12 år siden. 

Så vil jeg si til mine kollegaer: Det er utrolig 
viktig at Stortinget som institusjon blir forsvart. 
Det er utrolig viktig i en tid hvor man prøver 
å springe etter stortingsrepresentanter og skrive 
dem ned, og skrive dem vekk, at alle partiene og 
alle representantene forsvarer Stortinget som in-
stitusjon. Selve demokratiet krever at Stortinget 
skal være en slik institusjon. Det er utrolig viktig 
for alle som skal gjøre det praktiske arbeidet i 
dette hus i årene som kommer, at ikke stortings-
representanter reduseres til statsansatte byråkra-
ter som blir så opptatt av å fylle ut skjemaer 
at de ikke klarer å tenke en selvstendig tanke 
utenom siste notat fra en intelligent rådgiver. 
Jeg vil gjerne si det slik: Jeg har levd sammen 
med intelligente rådgivere. Jeg gjør det fortsatt. 
Men det er representantene som skal være frie og 
være ombud. Vi er i en farlig tidsfase nå, hvor 
man prøver å innføre den tanke at finjussen – 
som er noe helt annet enn lov og rett – erstatter 
lov og rett. Når finjussen rykker inn og erstatter 
lov og rett, blir det så detaljstyrt at menneske-
nes og representantenes frihet til å skape noe 
forvitrer. 

Dette er mine avskjedsord: Vær stolt. Forsvar 
dette huset. Forsvar ombudsrollen. Forsvar det 
at man er folkevalgt. La oss ikke bli syltet ned i 
detaljbyråkrati. Skjønn forskjellen mellom lov og 
rett og finjuss, president.

(Applaus fra galleriet og i salen)

GJESTESKRIBENTEN
Odd Einar Dørum
stortingsrepresentant

LEDER:

Autoritær 
kulturstyring
Kultur	er	 i	seg	sjølv	ei	fri	

kraft.

Vår kultur er summen av dei individuelle liv 
som lever og som har vore levd. Min kultur 
er mitt utsnitt av dette, dyrka slik eg sjølv 
ønskjer	 det.	 Kultur	 er	 blant	 dei	 øvste	 for-
mene for desentralisering.
Kultur	 er	 ikkje	 sentralt	 bestemt.	 Kultur	

skal	ikkje	definerast	av	Venstre.	Kultur	skal	
ikkje definerast av platedirektørar. Og for 
alle	 gode	 krefters	 skuld:	 Kultur	 skal	 ikkje	
definerast av Trond Giske.

23. juni vart det klart at Trond Giske like-
vel vil gje private advokatkontor lisens til å 
logge personsensitiv informasjon på nettet 
i jakta på fildelarar. Dagen før vart dette 
avvist av Datatilsynet. Slik etterforskning er 
politiet sitt ansvar. Den problemstillinga har 
Giske ignorert. Han svarar med å kalle Georg 
Apenes for Prinsesse Vilikke. Så danna.

Derimot har kulturministeren vore svært 
tydeleg på at det berre er staten ved Norsk 
Tipping som er i stand til å forvalte nord-
menn sin spelevanar. Og når Norsk Tipping, 
som	får	pøse	reklamen	sin	gratis	ut	i	NRK,	
sløsar bort 600 millionar på sponsormiddel, 
har Giske full tillit.

Vi har ein stat som driv gamblingverk-
semd, og der private får leike nettpoliti. 
Velkomen til det raudgrøne Noreg.
Kulturministeren	flirar	og	kallar	seg	sjølv	

Ayatollah Giske når han vert konfrontert med 
motstanden mot den politiske utnemninga 
av biskop Erling Pettersen i Stavanger. Det er 
eit drøyt år sidan heile Stortinget vart samde 
om at kyrkja sjølv skulle utnemne biskopane 
sine. Dette signalet ignorerer Giske. Han har 
framleis formell makt til å gjere utnemnin-
gar, og veit å nytte makta han har.

Giske utpeikar knutepunktfestivalar som 
utkonkurrerer mangfaldet i kulturlivet. Han 
grip inn i kunstneriske retningslinjer for 
tildeling av tilskot til film og musikk. Han 
peikar	ut	sin	eigen	omgangskrets	til	Kultur-
rådet. Han ignorerer Stortinget om Nasjo-
nalmuseet. Han samlar meir og meir makt 
på få hender – sine eigne. Han er eit trugs-
mål mot liberal kulturpolitikk. 

Det finst nok av grunnar til å skifte ut 
regjeringa. Trond Giske er grunn god nok i 
seg sjølv.
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miljø

– STATSMINISTEREN Må ENGASjERE SEG
– Jeg har tatt opp saken om atomkraftver-
ket	på	Kolahalvøya	med	Jens	Stoltenberg	
og jeg forlanger av landets statsminister 
at han engasjerer seg i denne svært vik-
tige saken for Norge og Finnmark, sier Vera 
Lysklætt. – Det er nå under planlegging 
to nye reaktorer ved atomkraftverket og 
norske myndigheter har i 20 år krevd at 
det blir stengt. Dette kravet har ikke blitt 
innfridd av russerne. 

VIKTIG HAVENERGILOV 
– PASSIV TILNæRMING
– Havenergiloven som er lagt fram av 
regjeringen er en viktig byggekloss i det 
byggverket som en storsatsing på marin 
energiproduksjon vil innebære. Strategien 
som er lagt fram er imidlertid for passiv 
og vil ikke få ønsket fart på utbygging i 
Norge,	 uttaler	 Gunnar	 Kvassheim.	 En	 vi-
dereutviklet strategi skal legges fram for 
Stortinget først i 2012. 

PANTEORDNING FOR 
MILjøFARLIG AVFALL
– Det er nødvendig å gjøre det mer attrak-
tivt for folk å kvitte seg med miljøfarlig 
avfall,	sier	Gunnar	Kvassheim.	Han	tar	til	
orde for en egen panteordning for farlig 
avfall som mobiltelefoner og småelektro-
nikk. – Det er naturlig å forbeholde innfø-
ringen av pantesystemer til småelektronikk 
til å begynne med, men dersom dette viser 
seg å øke returgraden vil man kunne tenke 
seg et mer omfattende retursystem.

GRøNNERE OFFENTLIGE INNKjøP
– Venstre er opptatt av å bruke posisjo-
nen som stat og offentlig forvaltning har 
som storkunde og bestiller i forhold til å 
gjøre offentlige innkjøp grønnere og mer 
miljøvennlig, sier Vera Lysklætt. – Det bør 
stilles krav til at alle produkter som det 
offentlige kjøper, er de beste på markedet 
når det gjelder miljøegenskaper.

www.venstre.no/miljo
småbedrifter

BONDEN GåR uSIKRE TIDER I MøTE
– Årets jordbruksoppgjør bærer preg av at 
Bondelaget og Senterpartiet står foran et 
stortingsvalg,	sier	Leif	Helge	Kongshaug.	–	
Venstre har tradisjon for å stemme for av-
taler som er framforhandlet mellom staten 
og organisasjoner knyttet til lønnsoppgjør, 
trygdeoppgjør og jordbruksoppgjør. Dette 
betyr imidlertid ikke at Venstre mener at 
avtalen er godt tilpasset de utfordringene 
norsk landbruk står overfor.

MOMSREFuSjON FOR FRIVILLIGHETEN
– Det er positivt at de rødgrønne nå vars-
ler momsrefusjon for frivilligheten, men 
jeg mener at de bevisst har somlet med å 
avklare dette spørsmålet til like før valget, 
sier Venstres leder Lars Sponheim. Nestle-
der Trine Skei Grande er bekymret for at 
ordningen ikke ivaretar breddefrivillighe-
ten	godt	nok.	–	Regjeringens	forslag	er	et	
opplegg primært for de store organisasjo-
nene – ikke for breddefrivilligheten.

REVIDERT NASjONALBuDSjETT
Venstre har i sitt forslag til revidert na-
sjonalbudsjett, til forskjell fra regjeringen, 
pekt ut en kurs som satset på framtiden. – 
Vi må prioritere utdanning og stimulanser 
til mer klima- og miljøvennlig adferd, og vi 
prioterer tiltak som er målrettet mot den 
delen av næringslivet som sliter, sier Lars 
Sponheim. – Hele denne regjeringsperio-
den preges av et totalt fravær av framtids-
rettet satsing. 

STATOILS KONSESjONSBETINGELSER
– Det synes uklart om Statoil har brutt 
NVEs konsesjonsbetingelser, skriver Lars 
Sponheim	og	Gunnar	Kvassheim	i	et	brev	
til statsminister Jens Stoltenberg. Bak-
grunnen er at gasskraftverket på Mongstad 
ble bygget uten å ta hensyn til det plan-

lagte renseanlegget. Sponheim og 
Kvassheim	 vil	 blant	 annet	 ha	 svar	
på om størrelsen ekstraregningen, 
og om staten har vært kjent med et 
eventuelt konsesjonsbrudd. 

www.venstre.no/smaabedrifter

Sommertid er kampanjetid
Mange tror at valg-
kampen starter rundt 
midten av august. Det 
er selvsagt sludder. Da 
har den pågått i man-
ge måneder allerede.
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Torkild Strandvik strandvik@venstre.no
Mange fylkeslag fokuserer innsatsen sin rundt 
spesifikke sakskampanjer. Det gir veldig ofte økt 
oppmerksomhet – som kan være viktig i nyhets-
fattige sommermåneder, ikke minst for å kapre 
oppmerksomheten til de som forhåndsstemmer.

OSLO-BERGEN OG OSLO-TRONDHEIM 4-20-20
Fantasi eller virkelighet?
«Året er 2020. Du bor i Bergen og skal på et 
viktig møte i Oslo kl 12:00. 
Du går ombord i toget på jernbanestasjonen i 
Bergen kl 07.30, og setter deg vel til rette i stol-
setet. Toget glir raskt og behagelig gjennom stor-
slått natur, og inne i den komfortable kupeen kan 
du i ro og mak sjekke e-poster, lese møtepapirer, 
spise frokost, bla gjennom dagens aviser og kan-
skje ta en liten blund. Klokken 11:30 – fire timer 
etter at du forlot Bergen sentrum – stiger du av-
slappet og fornøyd ut på perrongen på Oslo S.»

Dette er scenariet som er utgangspunktet for 
Hordaland Venstres kampanje Oslo-Bergen 4-20-
20.	–	Kravet	er	at	Stortinget	bevilger	midler	til	
Ringeriksbanen	og	andre	prosjekter	som	i	sum	

vil redusere Bergensbanens reisetid til fire timer 
innen 2020, sier én av initiativtakerne, andre-
kandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen. 
–	Kampanjen	består	blant	annet	av	god	fakta-

informasjon, underskriftslister og opprop, epost-
aksjon og Facebook-gruppe, forteller Paarup Mic-
helsen. Det er også produserte egne t-skjorter.

Også førstekandidat Guri Melby i Sør-Trøn-
delag har satt i verk en lignende kampanje for 
Oslo-Trondheim. Og alt er rotfestet i Venstres 
nylig vedtatte program.

Venstre overleverte i juni omlag 7500 støt-
teerklæringer for 4 timer Bergen-Oslo og 4 ti-
mer Trondheim-Oslo innen 2020 til saksordfører 
for	 Nasjonal	 Tranportplan,	 Torstein	 Rudihagen	
(AP). – Han ble imponert over antall under-
skrifter, og sa at han støttet våre visjoner fullt 
ut, forteller 3. kandidat for Venstre i Hordaland 
Gunn-Vivian Eide.
–	 Klimakrisen	 forplikter	 oss	 til	 å	 prioritere	

samferdselsprosjekt som får flere til å reise 
miljøvennlig. Vårt krav er at Stortinget bevil-
ger penger til moderniseringsprosjekter som vil 

redusere reisetiden til 4 timer innen 2020. Det 
vil på kort sikt gi store gevinster for fremkom-
melighet og miljø, og samtidig være starten på 
et fremtidig nett av høyhastighetsbane mellom 
de store byene, understreker Melby.

ENIRO OG FøDSELSDATOER På NETT
Christoffer Biong er fylkessekretær for Akershus 
Venstre. Han opplevde hvordan en enkel Face-
book-kampanje virkelig kan få ringvirkninger.

– Eniro er selskapet som drifter telefnonka-
talogen på nett. De valgte å legge ut fødsels-
datoene til 4,5 millioner nordmenn på telefon-
katalogen.no. Dette skapte umiddelbart sterke 
reaksjoner og debatt på Twitter. Jeg var kjapt 
ute med å starte en Facebook-gruppe med titte-
len «Nei til fødselsdatoer i telefonkatalogen!», 
forteller Christoffer.
–	Responsen	ble	massiv.	På	kort	tid	fikk	grup-

pen fått over 4000 medlemmer, og svært mange 
har kontaktet meg, kommet med innspill og 
sagt sin mening i de sosiale mediene, forteller 
Christoffer videre. – Etterhvert plukket også de 
nasjonale mediene opp saken, og samtlige av de 
store	nettavisene	og	NRK	linket	til	gruppen.	Jeg	
ble også intervjuet av Aftenposten. 

Høydepunktet var kanskje da Christoffer møt-
te Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør 
i	 Eniro,	 til	 debatt	 i	 Radio	 Norge.	 Dagen	 etter	
valgte Eniro å fjerne fødselsdatoene, og dette 
er Hammervolds kommentar: – Jeg bekrefter at 
vi lytter til folkets dom, at de selv vil bestemme 
om fødselsdatoen selv, sier Eniros kommunika-
sjonsdirektør Bård Hammervold til VG Nett. 

– Jeg mener også at dette er et godt eksem-
pel på hvor stor makt de sosiale mediene, og 
internettdemokratiet er i ferd med å få, og at 
man aldri skal undervurdere forbrukermakten.

Oslo Venstres sommerfest fant sted fredag 
5.juni, i anledningen FNs miljødag. I den for-
bindelse deler Oslo Venstre hvert år ut en miljø-
pris til organisasjoner som fortjener en påskjøn-
nelse for arbeidet de gjør for miljøet. I år var 
det	miljøstiftelsen	ZERO	som	vant	prisen.	

Juryen begrunnet sin avgjørelse med prisvin-
nerens utrettelige arbeid for at det prosjektet 
som Venstres samferdselsminister Torild Skogs-
holm startet. HyNor i år er realisert. Dette er en 
ordentlig månelanding for fossillandet Norge. 

– Det er gledelig for Oslo Venstre at det fin-
nes organisasjoner som deler våre visjoner om 
nullutslipp i transportsektoren og som vokter 

politikerne på en slik måte at saken stadig dri-
ves	frem.	Det	er	ikke	alltid	Venstre	og	ZERO	er	
enige om virkemidlene men vi er samtidig vel-
dig glad for å ha en slik organisasjon der som 
drar lasset sammen med oss i veien mot lavut-
slippssamfunnet, sier leder Toril Berge.

Miljødagen 5. juni brukes av flere fylker til 
markeringer og kampanjer. Bildet viser Akershus 
Venstre på aksjon på Lørenskog iført t-skjortene 
for Venstres sommerkampanje Nei til oljeboring 
i Lofoten og Vesterålen (tilgjengelig for salg på 
www.venstre.no/nettbutikk). Akershus Venstre 
delte også ut miljøpris, til Aker Universitets-
sykehus Ahus.

ZERO vant Oslo Venstres miljøpris 2009

Sommerkampanjer
Fire kampanjer initieres sentralt, én på 
hvert profilområde. Les mer om disse:

Uke 27-30: Nei til oljeboring i Lofoten og 
Vesterålen www.venstre.no/oljeinord
Uke 31: Unge gründere er framtida
www.venstre.no/ungegrundere
Uke 32: Tennene er også en del av krop-
pen www.venstre.no/tannhelse
Uke 33-34: Løft for studenter – løft for 
forskning www.venstre.no/studiestart

Hilde Palmrgren (f.v.), 
Abid Q. Raja, Ola G. 
Strømme og Inger Johanne 
Bjørnstad aksjonerer mot 
oljeboring.
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skole

FORSKNINGSMELDINGEN I STORTINGET
– Til tross for en rekke forslag fra Venstre 
og resten av opposisjonen velger de rød-
grønne å fortsette med å ikke forplikte seg 
i forskningspolitikken. Jeg står ved mine 
ord om at dette er en kunnskapspolitisk 
skandale, sier Odd Einar Dørum. – Fors-
kningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak 
og blottet for forpliktelser, sa Dørum.

SENDREKTIG FRA SOLHjELL
– Det er fint at kunnskapsminister Solhjell 
nå varsler tiltak mot frafall, men disse 
problemstillingene burde kunnskapsmi-
nisteren ha tatt tak i for lenge siden, sier 
Venstres Odd Einar Dørum i en kommen-
tar til stortingsmeldingen om samfunnets 
kompetansebehov. Den kommer for sent 
til at Stortinget får behandle den før val-
get til høsten. – Det betyr at endringer i 
opplæringen sannsynligvis ikke vil gjelde 
før tidligst høsten 2010, og det er lenge å 
vente for mange.
 
KREVER LIKEBEHANDLING AV BARNEHAGER
– Dette er en viktig ideologisk kamp mel-
lom den rødgrønne regjeringen som vil ha 
ensretting og Venstre som sammen med 
resten opposisjonen ønsker mangfold i 
barnehagesektoren, sier Trine Skei Grande 
i	en	kommentar	til	Regjeringens	lovforslag	
om endret barnehagefinansiering. – Forsla-
get bidrar til ensretting og ikke mangfold 
i samfunnet, og er ikke en politikk Venstre 
støtter, sier Skei Grande.

SVIKTER FORSKNING 
OG HøYERE uTDANNING IGjEN
Venstre mener satsingen på forskning og 
høyere utdanning heller ikke i dette bud-
sjettet er i nærheten av det som trengs i 
sektoren. – 3000 nye studieplasser er vel 
og bra, men universitetene og høgskolene 
mangler fremdeles minimum 300 mill for å 
rette opp underfinansieringen fra det ved-
varende hvileskjæret regjeringen påførte 
sektoren, sier Odd Einar Dørum.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

SVIK MOT ASYLSøKERE
Venstre reagerer kraftig på at regjeringen 
igjen foretar ytterligere innstramming i 
asylpolitikken. – Innstrammingene overfor 
enslige, mindreårige asylsøkere er et svik 
overfor barn i nød, sier nestleder Trine 
Skei Grande. At regjeringen nå vil retur-
nere asylsøkende barnefamilier til Hellas 
som kommer via Hellas er direkte i strid 
med FNs høykommissærs anbefalinger.

STøRRE OG MER ROBuSTE KOMMuNER
Venstre er enig i intensjonene og retningen 
i regjeringens forslag til en samhandlings-
reform for helsevesenet. Men man ikke tar 
skrittet fullt ut og foreslår å slå sammen flere 
av de minste kommunene. – Med større og 
mer robuste kommuner og flere fagfolk kan 
vi gi mer og bedre behandling, pleie og om-
sorg i folks nærmiljø. Samhandlingsreformen 
må følges av dette, sier Gunvald Ludvigsen.

FøLGER OPP VENSTREFORSLAG
Barne- og likestillingsministeren la fram 
endringer i barneloven for å følge opp Ven-
stres forslag om at fysisk avstraffelse av 
barn skal bli forbudt. – Nå blir det klaps-
forbud mot barn, sier en fornøyd Trine Skei 
Grande. For halvannet år siden fremmet Ven-
stre forslag om en klargjøring i barneloven 
slik at det ikke skal være tvil om at fysisk 
avstraffelse av barn er forbudt i Norge. 

BLANKOFuLLMAKT TIL OPPLYSNINGER
Venstre	 er	 skuffet	 over	 at	 Regjeringen	
sammen med Frp har sikret flertall for en 
løsning med vidåpne pasientjournaler, og 
mener denne løsningen er i strid med men-
neskerettighetene. – Vi er skuffet over at 
Ap, Sp og Frp ikke tar hensyn til pasiente-
nes personvern i denne saken, sier Gunvald 
Ludvigsen. - Derfor fremmet Venstre et al-
ternativt forslag som gjør elektronisk kom-
munikasjon enklere, men uten blankofull-
makter til våre mest private opplysninger.

www.venstre.no/sosialtansvar

Nasjonal transportplan: 

Venstre vil ha konkret 
satsing fremfor nye 
utredninger
–	 Regjeringspartiene	 skyver	

satsingen på en mer moderne 

jernbane foran seg. 

Isak Oksvold isak.oksvold@stortinget.no
– I stedet for en kraftig satsing på kortere reise-
tid mellom de store byene innen 2020, forsøker 
de å selge et luftslott av nye utredninger og 
prat, sier nestleder i Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité, Borghild Tenden.

11. juni ble innstillingen fra Stortingets 
transport- og kommunikasjonskomité om Na-
sjonal transportplan behandlet i Stortinget. Der 
gikk det klart fram at regjeringspartiene ikke 
legger opp til noen betydelig redusert reisetid 
med tog i Norge de nærmeste 10 årene.

– De kaster blår i øynene på velgerne med 
dette, sier Tenden. – Venstre er for høyhastig-
hetstog, men forskjellen på oss og på de rød-
grønne regjeringspartiene er at mens de prater så 
foreslår vi 30 mrd. kroner mer til en mer moderne 
jernbane de neste 10 årene, understreker hun.

RINGERIKSBANEN
– Et lysende eksempel på regjeringspartienes 
luftslott om høyhastighetstog er at de ikke 
engang	 foreslår	 å	 realisere	 den	nye	Ringeriks-
banen mellom Sandvika og Hønefoss. Denne ba-
nen ville vært det naturlige utgangspunktet for 
å starte en satsing på høyhastighetstog. Men 
det gjør de altså ikke, påpeker Tenden.

I sitt forslag legger Venstre opp til reisetider 
på 4 timer mellom Oslo-Bergen/Trondheim, 3 
timer	Oslo-Kr.sand	og	80	minutter	Oslo-Skien/
Halden/Lillehammer.

MANGE EKSEMPLER
Skal man oppnå høyere hastigheter på tog, må 
flere strekninger oppgraderes og bygges ut. Alle 
disse	stedene	vil	Regjeringen	vente.
•	 Ringeriksbanen	 (viktig	 for	 strekningen	

Oslo-Bergen)
•	 Grenlandsbanen	 (viktig	 for	 strekningen	

Oslo–Kristiansand–Stavanger):	
•	Dobbeltspor	Hamar–Lillehammer	(viktig	for	

strekningen Oslo–Trondheim): 
•	Flere	dobbeltspor	på	Vestfoldbanen	(viktig	

for	Oslo–Vestfoldbyene–Kristiansand):	
– Det hele er uforståelig fra regjeringsparti-

ene, og spesielt SV. I klartekst betyr regjerin-
gens opplegg nye utredninger og nye politiske 
dragkamper, og folk må vente i 20 år på en mer 
moderne jernbane, sier Tenden.

KRAFTIG SATSING På 
LOKAL KOLLEKTIVTRAFIKK
I Venstres Nasjonale transportplan foreslår også 
Venstre et kraftig løft for kollektivtrafikken i 
byområdene med en økning på 10 mrd. kroner 
utover regjeringens forslag. Den statlige beløn-
ningsordningen foreslås også å utvides. 

– Venstre er opptatt av å styrke kollektivtra-
fikken i byområdene og mener staten bør bidra 
mer i kollektivsatsingen, som i dag stort sett er 
overlatt til fylkene alene. Vårt forslag vil bidra 
til et radikalt forbedret kollektivtilbud i byom-
rådene. Dette opplegget ville de rødgrønne re-
gjeringspartiene heller ikke være med på, og det 
viser at viljen til å satse på kollektivtrafikken 
dessverre ikke er tilstede, avslutter Tenden.

Les mer på 
http://www.venstre.no/politikk/samferdsel/

Politisk regnskap:

Venstre oppsummerer 
stortingsperioden
Lars Sponheim, Trine Skei 

Grande og Ola Elvestuen 

møtte pressen i bakgården 

på Justisen for å presentere 

Venstres politiske regnskap 

og oppsummere stortingspe-

rioden 2005-2009. 

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Venstre har i denne stortingsperioden hatt sin 
største gruppe siden partisplittelsen i 1972, 
og den første perioden utenfor regjering siden 
1997. Det betyr at Venstre mer enn noensinne 
har kunnet stå for Venstres egen politikk. 

FIRE PROFILOMRåDER
– Venstre har lagt vekt på å profilere det sosial-
liberale sentrumspartiet – som det tredje tyng-
depunktet i norsk politikk. Vi har særlig konsen-
trert arbeidet rundt fire politiske profilområder; 
Miljø, småbedrifter, skole og sosialt ansvar.  I 
tillegg har personvern og innvandring/integre-
ring vært viktige saksfelt for Venstre, sa Lars 
Sponheim. 

– Flertallsregjeringen har gitt små mulighe-
ter for gjennomslag fra opposisjon i Stortinget, 
men Venstre har deltatt i viktige flertallsforlik i 
klimapolitikken, pensjonsordningen, kirke/stat-
saken og i eldrepolitikken. Vi ble nedstemt i 
Stortinget på opprettelse av en personvernkom-
misjon,	men	Regjeringen	fulgte	siden	forslaget	
på egen kjøl. 

ANSVARLIG øKONOMISK
Venstre har i hele perioden ført en ansvarlig 
økonomisk politikk, og holdt seg til handlings-
regelen eller noe mindre pengebruk. – Vi er det 
partiet som har brukt minst oljepenger i perio-
den,	ca	1,25	mrd	mindre	enn	Regjeringen.	Frp	
har brukt 100 mrd mer, poengterte Sponheim.

Venstre  har innenfor samme rammer bevil-
get 5,1 mrd mer til forskning og utdanning, 3,5 
mrd mer til miljø og miljøvennlig samferdsel, 
2,9 mrd mer til fattigdomsbekjempelse, og 1,9 
mrd til tiltak for næringslivet. Venstre har også 
omdisponert 7,5 mrd fra rød til grønn skatt i 
alternative budsjetter.

REGjERINGEN HAR IKKE PRIORITERT
– Flertallsregjeringen har hatt eventyrlige inn-
tekter til disposisjon, blant annet basert på den 
forrige regjeringens skattepolitikk, og har kun-
net administrere landet greit på mange måter, 
poengterte Sponheim. Det har ikke vært noen 
kunst å øke bevilgningene til alle formål. Men 
Regjeringen	har	 langt	på	 vei	 unnlatt	 å	priori-
tere, og har derfor ikke gjort landet mer robust 
i møte med framtidas utfordringer. 

Pressen var på sin side mest opptatt av spørs-
målet om regjeringsmakt. 

– Vi trenger en mer homogen regjering med 
partier som står hverandre nærmere, sa Spon-
heim. – Jeg ønsker at Jens skal få avløsning, 
men jeg ønsker enda mindre Siv som statsmi-
nister. Stoltenbergs uttalelser om at det enten 
er Jens eller Jensen, er et forsøk på å skremme 
velgerne til å stemme på Arbeiderpartiet. Stol-
tenberg vet at et stort flertall av velgerne ikke 
ønsker Siv Jensen som statsminister. Vi skal 
vinne valget ved å hente stemmer fra miljøfrus-
trerte SV-ere, akademikerne i Arbeiderpartiet 
og dannede Høyre-folk. Dere skjønner hva jeg 
mener. 
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Digital valgkamp:

Den nye gata
Sosiale medier – Face-
book, Twitter, blogger 
og så videre – er blitt 
den store snakkisen 
i forkant av høstens 
valg.
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Skjønt snakkis – på fagspråket heter det buzz. 
Og buzzet  tilsier at Venstre er flinke til å be-
nytte sosiale medier for å kommunisere med 
velgere og borgere. I juni presenterte Venstre 
sitt eget sosiale medium: Liberal.no – en arena 
for deltakelse og dialog.

– Vi hadde ett av to valg, sier Venstres infor-
masjonssjef Steinar Haugsvær. – Enten kunne vi 
gjøre som vi har gjort tidligere år, og lage en 
informasjonsportal på nettet som forklarer Ven-
stres valgkampsaker tabloid og enkelt, en salgs-
plakat slik vi har hatt de to foregående valgene. 
Eller vi kunne lage noe helt nytt, en portal som 
lot medlemmer, sympatisører, venner og fien-
der komme direkte i dialog og kontakt med våre 
kandidater og politikere. Vi valgte det siste. Det 
er ambisiøst, spennende og framtidsrettet.

– Hvis noe parti skulle gjøre noe ekstra for slik 

velgerkontakt dette valget, så måtte det være 
Venstre. Våre velgere er innovative, nytenkende 
og vågale. Vi har en høy score for vår politikk 
på teknologi og kunnskap, og har en velutviklet 
nettside med 520 redaktører rundt om i landet. 
Dette er riktig grep til riktig tid, sier prosjektle-
der for nettstedet, Frode Nergaard-Fjeldstad.

– Venstres målsetting med sosiale medier er å 
bli kjent med mennesker, og slik la dem bli kjent 
med Venstre, sier Nergaard-Fjeldstad. – Et parti 
har selvsagt alltid som mål å få økt oppslut-
ning, og det må jo være poenget med sosiale 
medier også. Men det kan brukes feil, og det 
kan brukes riktig. Vi får neppe økt oppslutning 
ved å bruke sosiale medier som nok en ropert 
for å kommunisere vårt budskap. Vi skal komme 
i dialog med folk, bli kjent med hva de er opp-
tatt av, også de som ikke kommer på stand eller 
sender brev til hovedkontoret.

– Sosiale medier er på den måten en utvidel-
se av demokratiet, mener Nergaard-Fjeldstad. 
– Her opprettes en usedvanlig direkte og of-
fentlig kanal for samtale mellom borger og po-
litiker – eller ombud. Det går rett inn i Venstres 
offentlighets-, åpenhets- og demokratisyn. I 
Venstre holder vi åpenhetsfanen høyt. Vi ønsker 
å åpne opp dialogen mellom velgerne og våre 
politikere. Derfor inviterer vi alle velgere til å 
registrere seg som bruker hos oss. 

1. HVA ER DETTE?
liberal.no er Venstres nye valgkamparena for 
deltagelse	på	nett.	Kampanjenettstedet	er	ba-
sert på en del velkjente mekanismer og verktøy 
innen sosiale media, og er bygget for engasje-
ment, deltagelse og deling. Alle oppfordres til 
å engasjere seg – både kandidater, lokallag og 
Venstre-medlemmer, men også alle andre inter-
esserte brukere.

Bruk liberal.no for å komme i kontakt med 
Venstrekandidaten i ditt fylke!

Engasjer deg! I profilen din under «Engasje-
ment» får du en poengoversikt over hvilke tiltak 
du har foretatt deg eller kan foreta deg for at 
Venstre skal vinne stortingsvalget i 2009!

2. HVORDAN REGISTERER jEG MEG?
Du	registrer	deg	ved	å	klikke	på	«Registrer	meg»	
i boksen Engasjer deg! I tillegg til medlemmer 
og stortingskandidater for Venstre, ønsker vi 
alle velgere, sympatisører og andre velkommen 
som brukere hos oss.

Velg selv brukernavn og passord. Du får til-
sendt en epost der du får brukernavn og pass-
ord. Dette kan du selv endre ved å redigere din 
profil.

3. HVORDAN SKRIVE OG KOMMENTERE INNLEGG
For å skrive innlegg må du registrere deg som 
bruker. De nyeste innleggene ligger i listen på 
forsiden. Du trenger ikke å registrere deg som 
bruker for å lese eller kommentere og debattere 
andres innlegg. Da holder det å skrive din kom-
mentar og klikk på «Legg igjen en kommentar». 
Du kan redigere din kommentar i 15 minutter 
etter publisering. 

4. FøLGE SAKER OG BRuKERE
Når du har deltatt i en debatt får du anledning 
til å følge debatten videre, samt å publisere len-
ker til debatten på andre sosiale medier som 
Facebook og Twitter. Akkurat som man kan føl-
ge bestemte debatter, kan man også følge be-
stemte brukere, for eksempel førstekandidaten i 
eget fylke, eller andre man kjenner og synes har 
interessante innspill. Da får man epost-varsel 
dersom disse publisere nye innlegg og kommen-
tarer.	Klikk	på	«følg	sak»	eller	«følg	bruker».

– En måned etter at vi lanserte liberal.no har 
vi hele 430 brukere, 200 innlegg og over 380 
kommentarer. Det har gått over all forventning. 
Jeg håper at stadig flere blir aktive, sier Ner-
gaard-Fjeldstad begeistret. – En ny side møter 
alltid ulike tilbakemeldinger, og vi har fått mye 
konstruktiv kritikk som vi har brukt til å konti-
nuerlig forbedre sidene. Meningen er at disse 
sidene skal kunne brukes også etter at høstens 
valgkampen er ferdig, både i og mellom fremti-
dige valgkamper.

Hva er sosiale medier
Sosiale medier er enkelt sagt en samlebeteg-
nelse for ulike webbaserte tjenester som hoved-
sakelig kjennetegnes ved at brukerne deler ulike 
typer innhold, og at mediene er brukerstyrte, 
fordi det er brukerne selv som holder kanalen 
levende. Her deles meninger, informasjon, erfa-
ringer, kunnskap og media som bilder og film. Et 
annet navn på sosiale medier er Web 2.0.

liberal.no på 1-2-3Trine Skei Grande 
bruker sosiale me-
dier aktivt
I en bakgård på Grønland driver Trine Skei 
Grande mye av sin politiske nettvirksomhet.  – I 
går fikk jeg 160 mail, fortalte Trine til Norge på 
Lørdagsrevyen 13.06. – Jeg må nok innrømme 
at jeg aldri tør å regne på hvor mange timer jeg 
bruker på dette.

Trine mener nettsamfunn som Facebook og 
Twitter allerede er et viktig redskap for å skape 
politiske resultater. – Jeg har sitert innlegg som 
folk har skrevet til meg på Facebook fra Stor-
tingets talerstol flere ganger.  Og jeg har brukt 
det mange ganger når jeg har vært invitert til 
å holde politiske innledninger. Jeg tror det kan 
påvirke muligheten til å for eksempel løfte saker 
som journalister ikke synes er viktige nok. For 
jeg merker jo at jeg kan legge ut saker som ska-
per kjempedebatt, men som ingen journalister 
er interesserte i å skrive om. Dette er like lett 
som å gå på gata. Og hvis du går på gata og 
snakker med folk, så tror jeg du både vinner til-
lit og får gode politiske tilbakemeldinger. Dette 
er den elektroniske gata. 

– Ikke alt passer for alle, mener Trine. – Ikke 
alle trenger å ha en blogg, og ikke alle trenger 
å være på Facebook eller Twitter. Jeg har funnet 
det som passer for meg. Men jeg håper alle som 
er aktiv i valgkampen finner ut at de kan bruke 
liberal.no til noe – enten det er små, korte me-
ningsytringer eller lengre innlegg til ettertanke. 
Nettet har plass til begge deler. Man må bare 
passe på at man følger opp de som vil komme 
med innspill.

– Dette er faktisk et av de bedre slike nettsteder 
jeg har sett. Jeg tror Venstre kommer til å tjene 
stemmer på det. Det er veldig god timing å lan-
sere en slik portal nå. Man får ofte inntrykk av 
at politikerne henger etter utviklingen på nett, 
men her er Venstre i forkant.

– Jeg tror portalen er glimrende for folk som al-
lerede har en interesse for Venstre, en viss dragning 
mot løsningene vi står for. Mange er jo allerede 
egentlig Venstrefolk, men kjenner ikke partiet godt 
nok til å vite det. Her kan vi nå disse, sier Halvor.

Halvor er nylig innmeldt medlem av Venstre, 
er 28 år og jobber med næringsutvikling i Sogn 

og Fjordane. – Av en eller annen grunn, så viste 
det seg at samtlige personer jeg snakket med 
som stemte Venstre, var rett og slett bra per-
soner. Jeg begynte å like Venstre ene og alene 
fordi de mest trivelige folka jeg snakket med, 
stemte Venstre. I alt mylderet av politiske me-
ninger, mener jeg det er Venstre sitt aller ster-
keste kort, sier Halvor.

– Det viser hvor viktig det er å bli venner med 
folk, sier Nergaard-Fjeldstad. – Bare 14 prosent 
av oss tror på det reklamen sier, men 78 prosent 
av oss tror på det vennene våre sier. Vi må få 
flere venner, og der er nettet en suveren arena.

Halvor Gregusson: Nytt medlem – ny bruker
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landsstyret

Uttalelser fra landsstyret 13.-14. juni

DIALOGARBEID ER NøDVENDIG Nå
President Barack Obama la på forbilled-
lig måte opp til en ny politikk fra vesten 
ovenfor	verdens	muslimer,	i	sin	tale	i	Kairo,	
i begynnelsen av juni. http://www.venstre.
no/politikk/landsstyret/21509/

NORGE TRENGER FLERE uNGE GRüNDERE
For å utvikle Norge til en kunnskaps- og 
innovasjonssamfunn trenger landet flere 
småbedrifter og flere som ønsker å starte 
for seg selv. http://www.venstre.no/poli-
tikk/landsstyret/21505/

RøDGRøNN BLøFF OM jERNBANE 
OG HøYHASTIGHETSTOG
De rødgrønne regjeringspartiene forsøker å 
selge ut at det nå skal satse på høyhastig-
hetstog i Norge. Det er langt i fra sannhe-
ten. http://www.venstre.no/politikk/lands-
styret/21506/

FORTSATT BEHOV FOR VASSDRAGSVERN
Det er slutt på suppleringen av vernepla-
nen for vassdrag hvis det blir opp til de 
rødgrønne regjeringspartiene, til tross for 
at det fremdeles er en rekke vassdrag med 
store miljø- og friluftslivskvaliteter som 
har behov for et vern. http://www.venstre.
no/politikk/landsstyret/21507/

NEI TIL FIRE NYE åR MED HVILESKjæR
Venstre konstaterer at den rødgrønne re-
gjeringen i snart fire har år sviktet norsk 
forskning og høyere utdanning, og at hvi-
leskjæret som ble innført i 2007 ser ut til 
å vedvare. http://www.venstre.no/politikk/
landsstyret/21508/

KVALITET I ALLE LEDD
Studentpolitisk handlingsdokument: En 
satsing på kunnskap er en satsing på frem-
tiden, og er en forutsetning for vår fremti-
dige velferd, nyskaping, miljø og allmenn-
dannelse. http://www.venstre.no/politikk/
landsstyret/21512/

øKT STATuS, KOMPETANSE 
OG KVALITET I ELDREOMSORGEN
Venstre vil ha en velferdsreform for et mer 
bærekraftig helse- og omsorgstilbud. Al-
derssammensetningen i befolkningen er i 
ferd med å endres dramatisk. http://www.
venstre.no/politikk/landsstyret/21513/debatt Send innlegg og kommentarer til post@liberal.no. Skriv 

kort, lange innlegg øker sjansen for å bli refusert. Mak-
simalt antall tegn inkl mellomrom: Side 3-kronikk: 4000. 
Innlegg: 2500. Replikk: 800. Neste deadline: 10. august.

Nullutslippssamfunnet, 
ja, men korleis?
Anne Solsvik har tidlegare 

skrive eit innlegg om klima-

trugsmålet og nullutslipp 

som løysing. Problemet er 

berre korleis kome dit. 

Regjeringa	virker	nokså	tafatt,	den	har	berre	ei	
månelanding, som helst vert til ei buklanding. 
Eg trur ikkje månelanding og vindmølleparker 
på kvart nes er løysinga på energiproblemet, 
korkje i Noreg eller i verda for øvrig. Andre 
løysingar er like einauga, løyser eit problem 
men skapar nye, t.d. øydelegging av landskap, 
konkurranse om matjorda. Her er mange områ-
de som eg ikkje drøfter, og eg veit heller ikkje 
om energirekneskapen stemmer. Målet mitt er 
å sjå på problema frå ein annan synsvinkel.

Eg trur at eit komplekst problem treng 
samansette løysingar. For å løyse problemet må 
ein først sjå på kva dei ulike delane er. Hovud-
spørsmålet er å skaffe nok energi til verda utan 
å øydeleggje ho samstundes. Energispørsmålet 
kan delast i fleire bruksområde, med kvar sine 
særtrekk og sannsynlegvis kvar sine løysingar. 
Det er heller ikkje dumt å sjå kva ein historisk 
har gjort med dette problemet.

Eg vil sjå på bruksområda transport, opp-
varming (hushald) og produksjon, der ein kan 
skilje mellom landbruk og industriproduksjon. 
Hovudmålet er å redusere bruken av fossile 
brensler fordi dei skapar klimaproblemet og 
fordi det er ein ikkje fornybar ressurs som og 
er relativt avgrensa.

Transport er på kort sikt det vanskelegaste 
problemet å løyse fordi ein er avhengig av å 
ha ein energiberar som er lett å transportere. 
Men om vi greier å avgrense bruken av fos-
sile brensler berre til transportsektoren er og 
mykje vunne. Dersom eg var diktator i verda 
for ein dag ville eg forby produksjon av bio-

drivstoff som hovudproduksjon, men tillate 
produksjon av drivstoff frå jord- og skogbruks-
avfall. Men der kan ein og få problem med 
mangel på organisk materiale i jordsmonnet. 
Hydrogen som drivstoff er kanskje det endele-
ge målet, om ikkje produksjonen av hydrogen 
vert for energikrevjande.

Landbruket er del av problemet, men kan og 
ha delar av løysinga i seg. Målet for landbru-
ket bør vere å vere sjølvforsynt med energi. 
Varmepumpe, vindmølle, småkraftverk kan alle 
(samla) skaffe nok energi til drifta på ulike 
måtar. I tillegg kan landbruket bidra med 
produksjon av biodrivstoff og binding av kar-
bon som biokol, som har ei nedbrytingstid på 
fleire hundre år. Elles har landbruket meir enn 
nok med å skaffe mat til ein stadig aukande 
populasjon. Vi bør og unngå å øydeleggje 
regnskogen for å skaffe meir energi. 

Historisk har industriproduksjon her i landet 
blitt plassert der ein hadde energitilgangen, 
d.v.s. vasskraft. Frå Akerselva og kvernhus i dei 
fleste vassdrag til etableringane på Vestlandet 
for 100 år sidan. No vel industrien andre grun-
nar til å etablere eller utvide produksjon og krev 
overføring av elektrisk energi over store avstan-
dar i luftspenn. For å redusere utslipp av CO2 frå 
plattforma vel ein straumoverføring frå fastlan-
det og raserer landskapet snart i kvar einaste 
fjord. Men det som var ein dyd av nødvendigheit 
kan framleis vere ein dyd. Dersom eg var dik-
tator ein dag til ville eg pålegge industrien å 
skaffe seg energi lokalt. Dei må tenke nytt, men 
det er mange energiformer å velje mellom.

Energibruken i hushaldet har same utfordring, 
ein må tenke nytt og heller ein kombinasjon av 
fleire energikjelder. På hytta går det greitt med 
solcellepanel, kvifor ikkje i husa? Ein kan byggje 
passiv hus og hytte og varmepumpe er blitt van-
leg. Innvendinga mot mange nye energikjelder 
som vind og sol er at dei er plasskrevjande. Men 
kva nyttast hustaka til i byane? Har ein ikkje der 
eit like stort areal? Ein bør ikkje vere dogmatisk 
at all fossil energi skal avskaffast frå dag ein, 
men målet må vere å redusere bruken og gjere 
han meir målretta og tilpassa til det ein verkeleg 
treng å bruke han til. Sameleis med dei «nye» 
energiformer. I einkvar situasjon bør ein sjå på 
kva energiform som er best eigna og korleis ein 
kan redusere energibruken mest.

INNLEGG
Anne Erstad
SunnfjordFestskrift til 

Odd Einar Dørum
– Odd Einar Dørum fortjener 

et festskrift for sin innsats 

for Venstre og for norsk po-

litikk. Selv om han nå går 

ut av Stortinget vil han nok 

fortsette sitt voldsomme 

samfunnsengasjement. Odd 

Einar er tvers gjennom et po-

litisk menneske.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Det sier Torgeir Anda, redaktør for festskriftet 
til Odd Einar Dørum.  Anda sier at boken vil 
komme en gang før jul – men ikke før valget. 
Han er svært fornøyd med de skribentene han 
har fått med seg. Han understreker at skriben-
tene står fritt, og at det ikke bare skal være en 
hyllest til Dørum.

– Vi skal drøfte aktuelle spørsmål i den pe-
rioden Dørum har vært aktiv. Det vil være alt 
fra bypolitikk i Trondheim til den utfordringen 
det var å være justisminister når tiltakene mot 
terror kom på banen.  Det vil spenne fra retorikk 
til religiøsitet. 

Anda ramser gjerne opp listen over skriben-
ter, som inkluderer Andreas Hompland, Bernt 
Hagtvet, Aage Müller-Nilssen, Jørn Holme, Jørn 
Rattsø,	Olav	Garvik,	Arne	O.	Holm,	Finn	Lange-
land,	Lars	Hellberg,	Rita	Sletner	og	Ottar	Grep-
stad.  Selv skal han tegne et personlig portrett 
av Dørum.

– Jeg møtte Odd Einar første gang høsten 
1972, etter at han var med å vinne EF-kampen. 
Det var seminar på Hamar og Odd Einar knuste 
Per	Kristian	Foss	i	en	skikkelig	frisk	duell.	Siden	
har han alltid vært der, jeg tror jeg kan si at han 
er en nær venn. Alle vet at er du i Odd Einars 
krets så blir det mange telefoner.

Anda legger ikke skjul på at det gjenstår noe 
økonomisk før alt er på plass. Han håper derfor 
sterkt at venstrefolk, med og uten stor V, skal 
bestille boken og samtidig tegne seg for en hil-
sen til Odd Einar (i et tabula gratulatoria).

– Jeg synes det er spennende å se hvordan 
mange har et sterkt forhold til Odd Einar, selv 
om de ikke er Venstre-folk, avslutter Anda.

Torgeir 
Anda. 
Foto: Thor 
Nielsen

Festskrift til 
Odd Einar Dørum

Det 
politiske 
mennesket

ja  Jeg vil gjerne ha en hilsen i 

festskriftet

ja  Jeg forplikter meg samtidig til 

å kjøpe festskriftet 

Prisen vil bli 300 kroner. 

Bestilling med navn sendes til 

venstre@venstre.no

Odd Einar Dørum er stadig 
engasjert. Foto: Per-Elling 
Braseth Ellingsen



12 13

Venstre og fildeling

Det er behov å ta debatten et steg videre og 
komme frem til løsninger som er akseptable for 
alle parter. 

Det at Venstre har inntatt et standpunkt for 
fri fildeling har blitt karakterisert blant annet 
som populistisk, egoistisk, grotesk, hysterisk og 
naivt. Tross spissformulerte angrep reiser mot-
standerne ofte viktige spørsmål. Men ofte svikter 
analysen i fundamentet. Venstres motiver for å 
tone flagg i fildelingsdebatten er nemlig verken 
egoisme, populisme eller et ønske om å tråkke på 
opphavsretten – slik noen synes å tro. 

Jeg vil derfor klargjøre hva Venstres stand-
punkt egentlig innebærer, i følgende 7 punkter.

VENSTRES uTGANGSPuNKT
1) Venstre mener at spredning av kultur er 
grunnleggende positivt, både for opphavshave-
re og forbrukere. Den teknologiske utviklingen 
har ført til at det har blitt lettere å spre kultur, 
særlig i forbindelse med deling av datafiler, og 
begrepet «kulturen kjenner ingen grenser» har 
fått en fornyet mening. En friere spredning av 

kultur er et gode som fører til økt kulturell be-
vissthet. En av Internetts største styrker er at 
flere mennesker enn noensinne har tilgang på 
kunnskap og kultur. 

2) Den eksisterende lovgivningen er ikke til-
passet en ny teknologisk virkelighet. Skal da-
gens åndsverklov håndheves må politiet gå inn 
på omtrent annethvert gutte- og jenterom i hele 
Norge, og det er verken ønskelig – fordi Venstre 
ikke vil gjøre en hel generasjon til kriminelle – 
eller realistisk, fordi samfunnets politiressurser 
skal brukes annerledes.

3) Venstre mener at ingen urettmessig skal 
tjene penger på andres åndsverk. Vi vil beskytte 
inntektsgrunnlaget til kunstnerne – ikke ta det 
fra dem. Det er uholdbart når folk i hundretu-
sener deler opphavsrettsvernet materiale med 
hverandre, mens artister, komponister og andre 
kunstnere ikke får betalt. Men fildelingsteknolo-
gien eksisterer, og vil ikke forsvinne. 

ScENARIER
4) Vi har derfor tre scenarier på veien videre: 

a) Vi kan unnlate å gjøre grep, og fortsette 
som før for å unngå å provosere noen av par-
tene i debatten mer enn nødvendig, og håpe at 
løsningene utvikler seg selv. Det er et scenarie 
Venstre ikke har særlig tro på. Så lenge prisen 
for et produkt i praksis er null, lovbrudd ikke 
påtales, og piratene alltid ligger teknologisk i 
forkant, så kommer fildeling uten vederlag til 
å fortsette.

b) Vi kan i praksis åpne for storstilt overvåk-
ning av internettbrukere for å hindre og straf-
feforfølge ulovlig fildeling. Venstre tror at det 
er verken mulig eller ønskelig å møte fildeling 
gjennom strengere forbudsregimer, blant annet 
fordi det vil være umulig å stoppe fildeling uten 
å lempe betydelig på personvernet og å åpne 
for sterk regulering av internett. Det er en vei 
vi av prinsipielle og rettsstatlige grunner ikke 
ønsker å gå.

c) Vi kan gjøre fildeling lovlig og samtidig 
sørge for at opphavshavere får ordentlig betalt, 
slik at kulturen fortsetter å blomstre. Dette er 
Venstres foretrukne alternativ. Den beste måten 
å løse dagens fastlåste situasjon på er å utvikle 
modeller for vederlag som gjør det mulig å til-
late fri fildeling på ikke-kommersielt grunnlag. 
Venstre vil derfor åpne for fri fildeling mellom 
private som ikke tjener penger på dette samti-
dig som man utvikler modeller som sikrer ved-
erlag for åndsverksskaperen for fildelingen som 
faktisk foregår. Dette innebærer å kanalisere 

dagens illegale fildeling inn i legale former, noe 
alle tjener på. Private nedlastere og fildelere vil 
ikke lenger sees på som lovbrytere, og opphavs-
havere vil tjene penger på reell bruk av sine 
verk, som i dag deles ulovlig i stor skala.

MODELLER OG LøSNINGER
5) Telling: Etter Venstres mening er det en 
forutsetning at en vederlagsordning gir vederlag 
for antall nedlastinger, og ikke basert på skjønn 
og antagelser. En slik vederlagsordning skal ikke 
brukes til stipender og såkorn for nye kunstnere 
– slikt har staten andre ordninger for. Det fin-
nes ulike modeller for hvordan tellingen, eller 
«tagging» av filer, skal foregå. Dette må utredes 
nærmere. Dersom fildeling legaliseres, vil det 
gjøre det mulig å hente inn systematiserte data 
for nedlasting også over nettverk som i dag ikke 
har salgslister på linje med betalingsnettsteder. 
Systemer for telling må imidlertid ikke komme i 
konflikt med personvernet på nett. 

6) Finansiering: Det finnes flere alternative 
modeller for hvordan man kan finansiere en ved-
erlagsordning slik den er skissert over. Dette må 
også utredes nærmere. Allerede har noen model-
ler blitt skissert i debatten.

a) I Venstres program for 2009-2013 nevnes 
differensiert bredbåndsavgift som én mulighet. 
Dette må ikke forveksles med flat avgift, som 
ville blitt en avgift ilagt alle nettbrukere uav-
hengig	av	bruk	–	 ikke	helt	ulikt	NRK-lisensen.	
En differensiert avgift vil være høyere for bru-
kere med høy båndbredde. Ulempen er at den 
uansett ikke vil treffe godt nok, og mange vil 
oppleve dette som en urimelig avgift på Inter-
nett. 

b) En annen modell skisserer at man skal 
kunne velge bort en slik avgift, eller snarere 
at man skal kunne velge å betale for å fildele. 
Svenske TONO (STIM) har lansert ideen om et 
betalt abonnement som gir brukeren rett til fil-
deling.  Bransjen kan selv komme til å utvikle 
løsninger for digital nedlasting som både er ri-
melige og gode nok til at de foretrekkes, bare de 
gis tid. Dette kan bli gode løsninger, forutsatt 
at det er mulig å konkurrere med gratisløsnin-
gene. Fortsatt er det mange som parkerer langt 
fra kontoret for å slippe å betale avgift, eller 
som drikker vann fra springen framfor fra flaske. 
Og fortsatt vil trolig noen foretrekke gratis filer 
av varierende kvalitet fremfor rimelige filer av 
høy kvalitet. Vederlag bør gis også for dette.

c) Et ganske annet alternativ er at finansi-
eringen av fildeling skjer over statsbudsjet-
tet. Store deler av kulturlivet finansieres over 

Det er på tide at beg-
ge sider i fildelings-
debatten kommer opp 
av skyttergravene og 
opptrer konstruktivt 
for å løse felles utfor-
dringer – nemlig å si-
kre at kultur kan spres 
mest mulig, at forbru-
kerhensyn ivaretas og 
at opphavshavere får 
betalt for reell bruk av 
sine verk. 

offentlige budsjetter, fordi vi ønsker å gjøre 
kultur tilgjengelig for alle uavhengig av inn-
tekt, og fordi både politikere og kulturliv tror 
dette gjør at kulturen blomstrer mer. Det kan 
reises en prinsipiell debatt om en vederlagsfi-
nansiering av fildeling vil være annerledes enn 
dette. Det er imidlertid viktig for Venstre at 
kulturaktører ikke opplever at de blir «statskli-
enter» som lever på overføringer fra staten. 
De er selvstendig næringsdrivende som skal 
beholde sin virksomme frihet.

7) åndsverkloven: Gitt at lovverket er tekno-
logisk utdatert i sin nåværende form og ikke blir 
håndhevet, mener Venstre at vi må ta en disku-
sjon om hvordan lovverket kan innrettes på en 
best	 mulig	 måte.	 Kanskje	 bør	 åndsverksloven	
forholde seg til flere aktører enn produsent og 
konsument – loven forholder seg i dag ikke til 
leverandører og mellomledd. Det pågår nå en re-
visjon av denne loven, og Venstre ønsker seg en 
bred prosess slik at alle berørte parter får kom-
me til orde. Ideelt mener derfor Venstre at det 

skulle vært nedsatt en egen offentlig utredning 
(NOU) knyttet til dette allerede i 2008. Et alter-
nativ er å nedsette en hurtigarbeidende gruppe 
med bred representasjon, som skal presentere 
sitt arbeid for departementet og offentligheten 
per 1. mars. 2010. Målet må være å skape et 
bredest mulig felles beslutningsgrunnlag for 
en revidert åndsverklov, som kan behandles av 
Stortinget høsten 2010. 

Venstre har med andre ord ikke spikret fer-
dige svar på veggen. Vi vandrer inn i nytt poli-
tisk og teknologisk territorium, og å binde seg 
til absolutte løsninger vil være dumdristig. 

Jeg registrerer at heller ikke motstanderne 
er særlig ivrige etter å skissere slike løsninger. 
Debatten så langt tilsier at det først og fremst 
er økt oppsyn og overvåking av nettet som skal 
kunne hindre fildeling. Da skylder de som an-
griper Venstre for vårt standpunkt å forklare 
hvilket samfunn de egentlig vil ha. 

Venstres kjernevelgere består av blant annet 
artister og kunstnere. Venstres fildelingspoli-
tikk ble vedtatt vel vitende om at denne grup-

pen ikke nødvendigvis ville være enige. Det 
er det dessuten lite som tyder på at fildeling 
er en stor stemmesanker. Saken figurerer ikke 
høyt på listen over viktige saker, for andre enn 
en liten gruppe idealister hvorav mange ennå 
ikke har nådd stemmerettsalderen. Det kan 
knapt kalles egoistisk populisme. 

Jeg kan forsikre om at Venstres fildelings-
standpunkt er inntatt av ideelle hensyn og av 
en overbevisning om at det er riktig vei for 
kulturen og samfunnet i framtida. Er en opp-
tatt av kunst og kultur skal Venstre fortsatt 
være et sikkert partivalg. Det kan synes under-
lig at mange hyller dem som mener at dagens 
rettstilstand er ideell og skal forvares med alle 
midler, all den tid det er åpenbart at lovver-
ket ikke fungerer eller håndheves. Er det da-
gens ikke-fungerende rettstilstand artister og 
kunstnere kjemper for? Jeg tror egentlig ikke 
det, og jeg håper at debatten nå kan vris i 
en mer konstruktiv retning. Alle vil tjene på 
at dagens illegale fildeling kanaliseres inn i 
legale former.

INNLEGG
Trine Skei Grande
nestleder

Vil vi målet, må vi ville middelet
Det nye Venstre etter møtet 

på	 Røros	 i	 1972,	 fokuserte	

på miljø og sosiale utfor-

dringer, men manglet en 

næringspolitikk.

Grunnlaget for det ble lagt i et historisk viktig 
vedtak i Stortinget i 1995 om to ulike aksje-
selskapslover, en helt ny lov for lottselskap, 
eller partnerskap etter kjent norsk tradisjon, 
som fikk bære navnet Aksjelov videre. Den 
gamle loven for børsnoterte selskaper fikk nav-
net Allmennaksjelov. Dette var for radikalt for 
Justisdepartementet, som lyktes i å punktere 
den. Lars Sponheim var med på dette vedta-
ket. For 8 år siden, tok Venstre mål av seg til 
å gjennomføre vedtaket. Aksjeloven er nem-

lig en helt nødvendig ramme for at de som til 
sammen skal skape en ny industri, som gjerne 
tar ti år, skal lykkes i sitt forsett.

En fant den lovtekniske løsningen, men 
deretter ble det stopp, til tross for at Venstre 
satt med Justisdepartementet i fire år. For 
finansnæringen er det en fremmed tanke at 
deltakerne skal være bundet i et forpliktende 
samarbeid i mange år. Venstre lyktes ikke i å 
bryte motstanden.
Resultatet	 er	 at	 Norge	 fortsatt	 ligger	 på	

bunnen i Europa i kommersialisering av radi-
kalt nye ideer eller forskningsresultater. Da 
er det heller ikke nasjonaløkonomisk riktig å 
satse mer på forskning enn det vi gjør i dag. 
OECD har dokumentert det vi viste for åtte år 
siden. Vårt nivå er godt tilpasset dagens in-
dustristruktur med vekt på energi og proses-
sindustri og råvarer.

I liberal.no nr. 03/09 skriver Lars Sponheim 
at	målet	er	«Kunnskapssamfunnet	–	Der	vi	ser	
skole høyere utdanning og det nye nærings-
livet i sammenheng.» Flotte ord, men Norge 
er altså ikke klar for det. Dermed falmer også 
målet om miljø- og klimasamfunnet. Og det er 
første punkt i Venstres radikale program for 

Norge i årene framover.
I det siste punktet framhever Lars Spon-

heim personvernet. Men mangel på rettslig 
vern i det samarbeid som en nyskapingsbedrift 
trenger, er nettopp årsaken til at så få vil gå 
inn i denne rollen i Norge. Det var kamp mot 
svindel, og for et rettslig vern for de som vil 
skape de nye arbeidsplasser, som brakte USA 
opp fra et økende kaos for 75 år siden, til en 
sterk økonomi.

Professor Tore Nilssen skriver dette klart i 
sitt innlegg i Dagens Næringsliv 11. mai side 4 
med overskriften «Steng tunnelene». Utgangs-
punktet	var	Røkkes	handlinger	i	Aker	Solutions,	
men går raskt over til å si at det ikke dreier 
seg om statlig eller privat eierskap, men om et 
rettslig vern for minoritetsinteressene, enten 
det er Staten, den enkelte gründer eller den 
som vil gå inn som partner i et lottselskaps 
med sine penger, også kalt «business angle».

På dette området vil vi gjerne kopiere 
Franklin	 Roosevelts	 radikale	 handlinger.	 Men	
Venstre er ikke lenger det dominerende par-
tiet som det var fra starten. Derfor må Venstre 
søke slike politiske partnere som vil prioritere 
denne siden av samfunnet.

INNLEGG
Per Bugge-Asperheim
Bjarne Dahl 
Oslo
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GENERALSEKRETÆREN:

Regjerings-
spørsmålet
Juni er den siste månaden 

med meiningsmålingar før 

valkampen for alvor star-

tar i august. Det  sikraste 

ein kan konkludera med er 

at me igjen får ei mindre-

talsregjering.

Om regjeringa vil utgå frå Ap åleine, eller frå 
V,	Krf		og	H,	er	derimot	langt	meir	ope.	At	
det vert eit av dei to alternativa, er derimot 
rimeleg sikkert. 

Den avgjerande storleiken for kven som en-
dar i regjering er truleg kva «blokk» som 
vert størst. Gjennomsnittstala for juni hadde 
gjeve best odds for Ap. Det skal likevel ikkje 
meir til enn at V får ei oppslutnad på  7-8%, 
Krf	 6–7%	 og	 H	 16-17%	 før	 dette	 fort	 kan	
verta det største alternativet.

Kva	 så	med	andre	parti	 og	 alternativ?	 Skal	
Ap fortsetja i regjering saman med både Sv 
og Sp, er det ein føresetnad at dei får nytt 
flerital. Sjølv om enkeltmålingar har hatt det 
som resultat, har dei ikkje hatt fleirtal ein 
einaste månad sidan valet 2005 om ein held 
seg til gjennomsnittet av alle 10 målingar.

Frp kjem ikkje i regjering. Einaste unnatak 
må vera om dei gjer alle meiningsmålingar 
til skamme og endar oppå med eit resultat 
på 30 – talet. Eit samarbeid Frp-H er deri-
mot utopisk. H stiller som føresetnad at dei 
to må ha flerital. Det er dei ikkje nærleiken 
av. Med H sin historie og tradisjon med å 

samarbeida mot sentrum, er 
det uansett vanskeleg å 

tru at dei tek kvante-
spranget endå lenger 
mot høgre, og i alle 
fall ikkje så lenge 
Frp er tilnærma dob-

belt så store.
 

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i april, mai og juni fra Synovate, Opinion, TNS Gallup, 
Sentio Research Norge, Norstat, Respons og Norfakta. Kilde: Bernt Aardal/DN. Mandatfordeling 
i mai: Opposisjonen 89, Regjeringen 80, Ap 59, H+Krf+V 40.

meningsmålinger

kalender

bestill valgmateriell

avstemning

juLI:
-26.  Sommerkampanje Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen
27.-2.   Sommerkampanje Unge gründere

AuGuST:
3.-9.  Sommerkampanje Tannhelse
10.-23.  Sommerkampanje Løft for forskning og studenter
15.  Valgkampåpning i Oslo
17.  Sentralstyremøte

SEPTEMBER:
14.  Val

Parti April Mai juni Endring apr-jun Mandater juni Valg 2005
Ap 32,3 32,9 32,9 0,6 59 -2
Frp 27,4 26,4 26,0 -1,4 49 11
Høyre 14,0 13,8 13,5 -0,5 22 -1
SV 7,0 7,5 7,3 0,3 12 -3
Krf	 6,0	 6,0	 5,8	 -0,2	 9	 -2
Sp 5,7 5,0 5,8 0,1 9 -2
V 4,8 5,4 5,6 0,8 9 -1
Rødt	 1,4	 1,5	 1,5	 0,1	 0	 0

Har du sjekket ut Venstre nye 

dialogportal liberal.no?

Ja 141
Nei 110

JaNei

Venstres valgmateriell er ferdig. Alt bestilles 
fra Nettbutikken. Sist ut er stortingsvalg-
programmet, tre temabrosjyrer og løpesed-
delmaler. Se oversikt på: www.venstre.no/
valgmateriell

Hovedbrosjyren var ferdig siste uken i 
juni. Den omhandler De viktigste sakene i 
Stortingsvalgprogrammet og har en oversikt 
over alle toppkandidatene. Husk å bestille i 
god tid, slik at VHO har anledning til å foreta 
nyopptrykk dersom det er behov for det.

Temabrosjyrene er ferdige i midten av juli, 
og er da tilgjengelig fra Nettbutikken. Det 
lages	tre	temabrosjyrer:	Miljø,	Kunnskap	og	
Velferd. 

VHO har også laget løpeseddelmaler i 
Word. Dette er løpesedler for lokal redige-
ring, og kan enkelt skrives ut lokalt på en 

vanlig printer. Malene er sendt ut på e-post, 
men ligger også tilgjengelig på Venstre Pluss. 
Kontakt	evt.	VHO.	

Stortingsvalgprogrammet produseres nå i 
et opplag på 30 000. Det er en bok på ca. 
100 sider. Også dette bestilles fra Nettbutik-
ken: www.venstre.no/valgmateriell

unge Venstres
SOMMERLEIR 2009

Nå er det snart tid for årets store liberale happening igjen – Unge Venstres som-
merleir og politiske festival 2009!

Som vanlig vil årets sommerleir foregå på Hove Leir utenfor Arendal, 25. til 30. 
juli. Så finn like godt fram avtaleboka med en gang, og riv ut alle sidene! For 
den uka er det nemlig bare én avtale du trenger å huske. Da skal du på politisk 

sommer-festival!

Blant	innlederne	er	Lars	Sponheim,	Trine	S.	Grande,	Ola	Elvestuen,	Abid	Q.	Raja,	
Torild Skogsholm, Odd Einar Dørum, Eirik Newth og Peter Sunde.

uv.no/sommerleir09



16

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

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Siste helg med gjengen

Eksaminasjonen var rett nok 

ikkje av ein slik formell karak-

ter at kandidatane var synleg 

nervøse, men skoleringsopp-

legget dei har vore gjennom 

har gjort både kandidatar og 

valkampteam klare for val-

kamp.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Hovudorganisatoren	bak	Rikspolitisk	nettverk	er	
Ketil	Kjenseth.	Ketil	har	vore	med	og	organisert	
desse nettverksmøtene i fleire valkampar alle-
reie. Han er sjølv kandidat, på andreplass for 
Oppland Venstre. 

POLITIKK OG VALKAMP
–	Målsetjinga	for	Rikspolitisk	nettverk	var	fire-
delt, seier han. – Det skulle vere ei politisk kan-

didatskolering som gjorde kandidatane budde 
på innhaldet i valkampen. Det skulle vere ei 
organisatorisk skolering som koordinerte kam-
panjeopplegget i fylkene og gav hjelp til dei 
mindre erfarne organisatorane. Og det var å 
sørge for medietrening og å få opp mediedek-
ninga.	Men	i	tillegg	ville	vi	gjere	RPN	til	lang-
siktig skolering – til ein møteplass som sikra at 
kunnskapen heldt seg i fylkene. Difor ville vi har 
ressurspersonar med på dette som kunne vere 
kulturbærarar	i	4-6	år	etterpå,	sier	Ketil.

Minst 3 personar frå kvart fylke vart allereie 
i fjor haust inviterte med til å delta på nett-
verksmøta. Blant desse skulle fylkessekretær 
eller annan organisator vere med, og sjølvsagt 
førstekandidaten i fylket. Til saman har deltaka-
rane vore med på 6 helgemøter dette året.

GODT RuSTA FOR MEDIA OG NETT
– Inntrykket er at vi i stor grad har innfridd des-
se	målsetjingane,	seier	Ketil.	–	Ikkje	minst	har	
mediestatistikken auka i takt med tal samlingar. 
Mange kandidatar, kanskje særleg dei kvinne-
lege, har brote terskelen for å opptre i media. 
Dessutan er Venstre godt rusta for den digitale 
valkampen. Her har det vore bra samspel mel-

lom deltakarar og sekretariat. Det handlar også 
om organisatorisk opprustning, meiner han.

– Gjennom dei 3 siste åra har talet medlem-
mar som har vore innom skolering, på Venstre-
skolen	eller	RPN,	aldri	vore	høgare.	Vi	har	fått	
mange fleire ressurspersonar i fylkene. Venstre 
har alltid hatt mange nok hjernar. No trur eg 
vi	har	mange	nok	hender	også,	seier	Ketil.	Han	
peikar på ein har kome tidleg i gang med plan-
legginga dei fleste stader. – I 1999 hadde vi 
den første av 2 samlingar i juni. No har vi den 
siste av 6 i juni, flirer han. – Det er klart at vi er 
godt rusta. Betre enn nokon gong i nyare tid.

MEDIEKONKuRRANSE
Rikspolitisk	 nettverk	 gjekk	 gjennom	 prøvingar	
også mellom samlingane. To mediekonkurran-
sar – ein om beste oppslag, ein annan om flest 
oppslag – var med på å holde kandidatane i 
sving frå gong til gong. Målsetjinga for desse 
konkurransane var å få Venstres kandidatar syn-
lege i media tidleg; å lære av kvarandre gjen-
nom å få fram historia bak dei gode oppslaga, 
og sjølvsagt å stimulere til fleire oppslag. 

Ketil 
Kjenseth.

Vinnere Konkurranse Premie
Østfold Flest oppslag 4 ganger 40.000 kroner
Aust-Agder	 Flest	oppslag,	best	oppslag	RPN	2	 20.000	kroner
Nordland		 Beste	oppslag	RPN	3	 10.000	kroner
Vestfold	 Beste	oppslag	RPN	4	 10.000	kroner
Hedmark	 Beste	oppslag	RPN	5	 10.000	kroner
Sør-Trøndelag	 Beste	oppslag	RPN	5	 10.000	kroner


