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Selv om meningsmålingene svingte i valgkam-
pen fikk vi aldri noen indikasjoner på at vi 
ville havne under sperregrensen. Senest på et 
seminar blant meningsmålerne på selve valg-
dagen var alle samstemte på at det ikke var 
noen fare for at Venstre kom under sperregren-
sen. Allikevel skjedde det en gang til: 3.9%. 
Venstre manglet 3 170 stemmer på riksplan 
for å passere sperregrensen og dermed fått en 
stortingsgruppe på anslagsvis 7 representan-
ter. Trolig ville flertallet i Stortinget vippet 
med Venstres representanter om vi hadde fått 
disse stemmene. Så nært var det. Og i Horda-
land manglet Venstre 337 stemmer på å få en 
representant valgt fra fylket. Konsekvensen av 
valgordningen er at det bak Venstres 2 stor-
tingsrepresentanter står over 50.000 velgere, 
mens det bak alle andre representanter er om 
lag 15.000 velgere. 

Jeg skal være forsiktig med å dra altfor bas-
tante konklusjoner før vi har fått gått gjennom 
alt bakgrunnsmaterialet, men trolig har vi sett 
en av norgeshistoriens største taktiske stem-
megivninger. I redsel for å få Frp i regjering, 
stemte en rekke Venstre-velgere på Arbeider-
partiet – for sikkerhets skyld. Og ja, vi mistet 
en del til Høyre også, men de mistet vi trolig 
lenge før valgkampinnspurten.

Mange, mange av henvendelsene både jeg og 
partiet har fått, tyder på dette. Selv Venstre-
medlemmer som jeg flere ganger har drevet 
valgkamp sammen med, har nå i etterkant sagt 
at de stemte Arbeiderpartiet i redsel for Frem-
skrittspartiet i regjering. 

Jeg – og vi – ble ikke trodd, tross gjentatte 
både vedtatte, muntlige og skriftlige garantier 
mot samarbeid med Fremskrittspartiet. Og vi 
fikk heller ingen hjelp. Arbeiderpartiet og SV 
drev buskagitasjon mot at det var noen grunn 
til å tro på meg og Venstre, og Høyre på sin 
side gjentok til det utrettelige at bare valget 
var over skulle alle de «borgerlige» partiene 
sette seg sammen. I denne skvisen forsvant 
mange, mange velgere de siste timene før val-
get.

Det er helt sikkert enkeltelementer vi kunne ha 
gjort på en annen måte. Men i det store bildet 
er det vanskelig å peke på noe som ville vært 
avgjørende for utfallet av valget. Om mulig 
kunne vi vært enda tydeligere med vår garanti 
mot Frp og «heller Jens enn Jensen». Og hadde 
vi sett utviklingen på meningsmålinger en uke 
tidligere hadde vi selvfølgelig satt inn en helt 
annen innspurt den siste uka og helga. 

Uansett er jeg stolt over den valgkampen vi 
har gjennomført. Vi stod opp som en ideolo-
gisk og prinsippfast røst der de andre sloss 
om å føre den mest restriktive og minst tole-
rante innvandrings- og asylpolitikken. Vi stod 
beinhardt fast på vår motstand mot petrole-
umsaktivitet i Lofoten og Vesterålen og vi var 
tydelige på bekjempelse av fattigdom og for en 
bedre næringspolitikk, spesielt for de minste 
bedriftene.  

Alt dette er lagt merke til, og i kom-
binasjon med et valgresultat ingen 
kunne forestille seg har det ført til 
en stille grasrotbevegelse der 
ute: 1700 nye medlemmer 
etter valget. Det er ikke 
annet enn formidabelt. 
Spesielt med tanke 
på at vi hadde vel 
7000 medlemmer 
ved inngangen til 
2009. Vi har fått 
en medlems-
vekst på nesten 
25% på knappe 
to uker. Det har 
neppe skjedd 
med noe annet 
parti noen gang. 
Utfordringen nå er 
å bruke og inkludere 
alle de nye medlem-
mene som har meldt 
seg til tjeneste for 
partiet. Klarer vi det, 
har vi langt på vei lyk-
kes med å bygge partiet 
igjen mot de viktige 
valgene som kommer i 
2011 og 2013.

Jeg varslet valgnatten at jeg naturligvis går 
av som partileder på det ordinære landsmøtet 
vi skal ha vil våren. Jeg vil fortsette som par-
tileder fram til den tid, selv om det blir Trine 
og Borghild som må målbære vår politikk fra 
Stortinget. Det er jeg sikker på at de vil gjøre 
på en utmerket måte.  For selv om sentrum har 
blitt mindre etter valget, er plassen i sentrum 
av norsk politikk større. Og det er bare Ven-
stre som er det genuine sentrumspartiet, fri for 
særinteresser, som kan fylle den rollen. 

Lars Sponheim

Delta i debatten om 
Venstres framtid på 
http://liberal.no/ 

eller send inn-
legg til post@
liberal.no før 
16. oktober.

Kjære venner
Valgresultatet ble ikke som vi håpet og trodde. Og jeg skjønner knapt den dag i dag hva 

som egentlig skjedde. Jeg har beskrevet opplevelsen som å våkne opp i sykesenga etter å 

ha vært gjennom et bilkrasj: Hvordan havnet jeg her?
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Hvordan videreutvikler vi 
det liberale alternativet?
Vår egenart ligger i vår liberale ideologi med et grunnleg-

gende positivt og sosialt menneskesyn som det viktigste fun-

damentet.

For konsolidering og videre framgang for Ven-
stre er det avgjørende at vi bruker tiden fram til 
kommunevalget på konkretisering av vår libe-
rale ideologi og på organisasjonsbygging. Disse 
temaene henger sterkt sammen idet Venstre tror 
på demokrati som makt som bygges nedenfra. 
Det er derfor nødvendig at vi bygger Venstre i 
tråd med den liberale ideologien. Vi trenger å 
styrke kommunikasjonen mellom sentrale orga-
ner og lokallag og slik gjøre partiet til et stort 
politisk verksted med rikelig takhøyde. 

DET VANSKELIGE DILEMMAET
Dette innlegget er skrevet i valgkampinnspur-
ten, til akkompagnement av variable menings-
målinger. Det er med hensikt at innlegget er 
skrevet og postlagt før valgresultatet foreligger. 
De grepene jeg foreslår, er etter min oppfatning 
riktige for konsolidering og videre vekst uav-
hengig av det endelige valgresultatet.

Det vanskelige dilemmaet mellom praktisk, 
gjerne pragmatisk, politikk og prinsipiell libe-
ral ideologi ble aktualisert flere ganger under 
utformingen av stortingsvalgprogrammet, blant 
annet under behandlingene av romavlytting og 
kommunereformen. I begge disse sakene, ble 
det etter mitt skjønn flyttet på noen grensestol-
per i forhold til ideologien slik den er beskrevet 
i prinsipprogrammet. 

DEN pOLITISKE HVERDAGEN
Nå skal det selvsagt være helt legalt å finne 
praktiske løsninger i den politiske hverdagen. 
Imidlertid vet jeg at jeg ikke er alene om å 
undres litt over disse beslutningene. Jeg sitter 
igjen med et spørsmål om hvorvidt vi virkelig 
tror på vår egen ideologi med vern om privatli-
vet, tro på enkeltmennesker og tro på lokalde-
mokrati, når vi programfester, riktignok svært 
restriktiv, adgang til bruk av romavlytting uten 
domstolsbehandling og tvang som virkemiddel 
i kommunereformen. 

Selv om jeg nok tilhører den restriktive fløy-
en i begge disse sakene, må jeg medgi at det er 
godt mulig at resultatet var riktig. I alle fall er 
det dette vi må leve med i denne perioden.Det 
jeg savner er en grundigere debatt om hvordan 
disse standpunktene henger sammen med ideo-
logien vår. Samtidig aner jeg en økende avstand 
i virkelighetsoppfatning mellom lokale og sen-
trale politikere i disse og andre spørsmål. Her 
er det at ideologidebatten henger sammen med 
organisasjonsutviklingen.

Venstre er fortsatt et parti i en vekstfase. 
Vår egenart ligger i vår liberale ideologi med 
et grunnleggende positivt og sosialt menneske-
syn som det viktigste fundamentet. Dette bør vi 
dyrke gjennom en jevnlig debatt om våre prin-
sipper. Dette kan skje gjennom en revidering av 
prinsipprogrammet eller gjennom en debatt om 
hva prinsippprogrammet skal bety for praktisk 
politikk.

DEN IDEOLOGISKE DEBATTEN
I tillegg til politikk basert på liberal ideologi, 
er videre vekst betinget av fortsatt bygging av 
partiorganisasjonen. Samtidig som våre sentrale 
politikere og deres opptreden i media er avgjø-
rende for valgresultatet, er arbeidet i lokallag, 
kommunestyrer og fylkesting også viktig for 
oppslutningen om Venstre. 

Ved siden av den ideologiske debatten, mener 
jeg at organisasjonsutviklingen bør styrkes ved 
at partiets sentrale organer engasjerer seg mer 
i dette spørsmålet som støtte til den innsatsen 
administrasjonen allerede yter. Kanskje bør en 
av nestlederne etter neste landsmøte heller ha 
forankring i politikk på kommuneplan eller fyl-
kesplan enn på Stortinget. 

Jeg drømmer om et Venstre som i egen orga-
nisasjon lever etter prinsippet om at makt byg-
ges nedenfra, og der vi sammen tviler oss fram 
til gode standpunkter i vanskelige saker. 

GJESTESKRIBENTEN
Geir Helge Sandsmark
leder, Halden Venstre
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miljø

Må SETTE HARDT MOT HARDT på MILJØ 
Ola Elvestuen ber SV avklare om partiet 
setter regjeringsdeltagelse foran miljø. 
Ap har overkjørt SV i en rekke miljøsaker. 
Elvestuen varsler en konstruktiv holdning 
fra V dersom miljøpunkter innfris. – Det 
er AP som er problemet i miljøpolitikken, 
SV må ha drahjelp fra opposisjonen dersom 
partiet skal få til en mer ambisiøs miljøpo-
litikk, sier Elvestuen og viser til klimaforli-
ket hvor H, V og KrF presset regjeringen til 
mer forpliktende klimapolitikk.

TOGREISENDE TApER 
I SpILLET OM LyNTOG
– Rødgrønne politikere skaper et inntrykk 
at det tas radikale grep på veien mot lyn-
tog. Faktum er at uten konkrete vedtak 
og forseringer av flere dobbeltspor, Rin-
gerikstunnel og Grenlandsbane, så har vi 
utsatt moderniseringen av jernbanen på 
ubestemt tid, sier Ola Elvestuen. – Folk 
rundt storbyene i Norge er ikke opptatt av 
hvordan jernbanen skal bli om 20-30 år. De 
vil vite hva som skjer på kort sikt.

VIL HA STORSATSING 
på KLIMATEKNOLOGI
Venstre vil opprette et nytt investerings-
selskap, «Klimatek», som skal kunne 
investere målrettet i klimavennlige tek-
nologibedrifter. – Avgjørende for viktige 
arbeidsplasser i framtida, og velegnet for 
bedrifter og klimagründere som nå sliter 
med finansiering, sier Ola Elvestuen. Han 
slår fast at miljøpolitikken og nærings-
politikken må henge sammen. – Uten et 
grønt næringsliv makter vi heller ikke å 
løse framtidas klimautfordringer.

www.venstre.no/miljo
Norgeshistoriens største plingfest!
Skredet begynte omtrent da valglokalene steng-
te. I løpet av tre timer før midnatt hadde Ven-
stre allerede fått like mange nye medlemmer 
som det ellers kom i løpet av to-tre hele dager 
i valgkampen.
Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Tirsdag formiddag intensiverte medlemstil-
strømmingen, og ut på ettermiddagen begynte 
medarbeiderne på Venstres hus å skru opp lyden 
på datamaskinene. For hvert nytt medlem gav 
nemlig medlemsregistreringssystemet fra seg et 
lydsignal. 

ET NyTT MEDLEM I MINUTTET
Snart lød det unisone «pling» i hele etasjen med 
jevne mellomrom. Nesten hvert minutt gjennom 
hele onsdag fikk Venstre et nytt medlem, i lange 
perioder over 2 medlemmer i minuttet.

Snart spredte ordet seg på sosiale medier. 
«Norgeshistoriens største plingfest på Venstres 
hus!» Ikke lenge etter kom TV2 for å bevitne 
showet med eget kamera. I løpet av de 20 mi-
nuttene TV-teamet var til stede plinget data-
maskinen 19 ganger. 

ALLE SKAL MED
Det heter seg at en av forskjellene på lokalt og 
nasjonalt politisk arbeid er  at aktive politikere 
får flere konvolutter å pakke. Og ingen slipper 
unna – hele den nye stortingsgruppen trådte til 
for å få ut informasjon til de nye medlemmene.

– Det har vært et gledelig rush av folk som vil 
bli medlemmer, sier nestleder Trine Skei Gran-
de. – Noen av dem som melder seg inn har nok 
dårlig samvittighet, noen er forbanna på Carl 
I. Hagens kommentarer om Sponheim og veldig 
mange vil være med å bygge Venstre videre og 
gjøre oss store igjen.

FRA HELE LANDET
Sammen med Borghild Tenden, som ble valgt 
inn fra Akershus, pakket hun medlemsinforma-
sjon for rask utsendelse til de som har meldt 
seg inn. – Det er folk fra hele landet som vil 
bli medlem og det er veldig oppmuntrende, sier 
Borghild.

Men kan ikke det varslede lederskiftet være 
en av årsakene til medlemsrushet? – Jeg tror 
ikke det handler om det, snarere tvert imot, 
mener Trine. – Etter tilbakemeldingene fra både 
innmeldte og andre å dømme har folk den stør-
ste respekt for Lars sine meldinger i denne valg-
kampen. Dette handler om valgresultatet, og 
det er mye både sympati og engasjement som 
ligger bak.

GJØRE JOBBEN BEDRE NESTE GANG
– Du sier at noen melder seg inn fordi de har 
dårlig samvittighet – fordi de stemte feil parti? 
Er det ikke grunn til å være litt bitter på at de 
kommer først nå?

– Nei, slik kan vi ikke tenke. Politikere som 
er bitre på velgerne sine kommer ikke langt. Vi 
respekterer velgerne våre og de valgene de tar, 
og da må vi bare gjøre jobben bedre neste gang, 
sier Trine.

I skrivende stund har telleverket stabilisert 
seg på rundt 1700 nyinnmeldte medlemmer i 
løpet av en drøy uke etter valget.

Borghild Tenden (t.v.), 
Trine Skei Grande og 
Frode Fjeldstad pakker 
konvolutter. Foto fra TV2s 
reportasje.

Medlem nummer 1000

– Aldri opplevd noko liknande

– Medlem nummer 1000 blir 

ny leder, foreslo en av Ven-

stres ivrige twitrere da antal-

let nyinnmeldinger passerte 

950. Om Catrine Gravingen 

Karlsen fra Sandefjord har 

slike ambisjoner skal være 

usagt.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Hun ble likevel nummer 1000 i rekken av nyinn-
meldte medlemmer i løpet av to døgn, da hun 

meldte seg inn på venstre.no onsdag klokken 
21:23.

STEMTE SELV VENSTRE
– Jeg har faktisk bidratt til to medlemmer, sier 
Catrine og forteller at også mannen har meldt 
seg inn. – Det har vært en «snakkis» i hjem-
met etter valgnatten. Jeg stemte selv Venstre 
og har tenkt på medlemskap lenge. Valget ble 
avgjørende, forteller hun.

– Jeg sympatiserer med Venstre fordi de fo-
kuserer på saker som er viktige, som miljø og 
klima. Jeg er enig i familiepolitikken, og synes 
for eksempel at valgfriheten som kontantstøt-
ten gir er viktig å ta vare på.

REAGERTE på SKADEFRyD
– Jeg har også sterkt sympati med Lars Spon-
heim, og synes det er trist at det gikk som 

det gikk. Jeg ble rett og slett forbanna da Frp 
reagerte med skadefryd. Det er lavmål, mener 
Catrine.

– Det er fryktelig engasjerende å diskutere 
politikk og å overbevise andre om all den gode 
politikken Venstre har. Så jeg avviser ikke at jeg 
også kommer til å bli aktiv, men på et beskje-
dent nivå, presiserer Catrine, som for tiden er i 
mammapermisjon.

Generalsekretær i Venstre, 

Terje Breivik, er overvelda. 

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
– Eg trur aldri noko norsk parti har opplevd 
noko likande som den medlemsveksten vi har 
hatt sidan valet. I førre valår - 2007 - var tilvek-
sten høg i høve andre år. Då fekk vi om lag 1100 
nye medlemmer gjennom heile året. No fekk vi 
1700 på nokre få dagar etter valet.

– Kva er årsaka til at så mange har gått til det 
skritt å melde seg inn?

– Eg trur det ligg i at Venstre hos folk flest 
har etablert seg som eit mellomstort parti, som 
eit parti som skal vere samanliknbare med an-
dre parti på Stortinget. Når vi då fekk eit svært 
uventa dårleg resultat, skapte dette ein reak-
sjon som gjorde at mange ville vere med for å 
stø opp.

TO GRUppER NyE MEDLEMMER
Terje trur det i hovudsak er to grupper blant dei 
som no er nyinnmeldte. – I den første gruppa 
trur eg for det første det er ein del tidlegare 
medlemmer som har vore på sidelinja ei tid. Og 

der er det også mange som har stemt på oss ved 
dette valet, og kanskje tidlegare val, og som 
synes det er for gale at Norges einaste liberale 
parti nesten ryk ut av Stortinget.

– I den andre gruppa finn vi ein del som har 
meldt seg inn av sympati, meiner Terje. – Det er 
dei som angrar på taktisk stemmegjeving i den 
eine eller den andre retninga, og som ønskjer å 
gje uttrykk for kva parti dei primært stemmer 
på. Desse årsakene veit vi om fordi mange nye 
medlemmer har sendt epost med grunngjeving 
for medlemskapet.

VITAMININNSpRØyTING
– For organisasjonen og partiet kunne vi ikkje 
fått ei betre vitamininnsprøyting. Ein slik vekst 
like etter stengde vallokaler er heilt unikt. Den 
eine kvelden opplever vi ei minikatastrofe for 
heile landet, og over natta er prosessen med 
reetablering av partiet i full gang. Det gjev ein 
flying start på jobben for å nå potensialet vi 
utvilsomt har på kort sikt: 8 til 10 prosent, mei-
ner Terje.

– Set partiet i gang spesielle grep for å halde 
på dei nye medlemmene?

– Av sentralt planlagde initiativ set vi i gang 

eit arbeid for å vidareutvikle Venstreskulen og 
nå ut til fleire med det skuleringsopplegget vi 
har. Venstreskulen har vore ein stor suksess for 
både nybyrjarar og vidarekomne i politikken, og 
må berre  gjerast enno betre og meir tilgjenge-
leg framover.

MEDLEMSpLEIE
– Vi må utvikle heile partiorganisasjonen på 
medlemspleie. Det inneber mellom anna å iva-
reta folk sine ønskjer om å vere medlem utan 
nødvendigvis å bli politikarar. Dette handlar 
om at vi på nasjonalt plan må tilrettelegge for 
utvikling av politikk i organisasjonen, og at vi 
må freiste å gjere det enklare å drive lokal ak-
tivitet. 

Mange melder seg til teneste og for å kunne 
delta i det indre livet, i avgjersleprosessane og 
politikkutviklinga, men ikkje for å ende opp som 
medlemmer i kommunestyret, trur Terje. – Og 
det må vi ha respekt for. Men di fleire medlem-
mer, di lettare vil det uansett vere å stille liste. 
Så dette er ein god start fram mot 2011.

Har du innspel og gode idear til kva som til-
bod som bør gjevast til medlemmene? Send dei 
til terjeb@venstre.no.
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sosialt ansvar

RUSOMSORGEN ER 
EN pOLITISK SKANDALE
Situasjonen som har fått utvikle seg gjen-
nom de siste to tiår i norsk rusomsorg, er 
en skandale. Flere tusen mennesker med 
rusproblemer står i kø for å få behandling. 
Venstre krever handling fra helseminister 
Hanssen. – Hanssen har våget å tenke nytt 
og høyt i rusomsorgen, men han har ikke 
maktet å foreta de dramatiske endringene 
som trengs. Hans tverrpolitiske rus-utvalg 
konkluderer først i 2010. Dette redder in-
gen liv i dag, sier Ola Elvestuen.

TRE STRAKSTILTAK I ASyLpOLITIKKEN
Venstre vil hegne om asylinstituttet for de 
som trenger det, og ha ordninger som sik-
rer at de som har reelt behov blir ivaretatt 
mens de som misbruker det blir tatt ut. 
– Det finnes ikke sikre tall på hvor mange 
personer som oppholder seg ulovlig i lan-
det, men våre tiltak vil kunne redusere an-
tallet betydelig, sier Rita Sletner. Venstre 
vil opprette 3 enheter; en identifikasjons-
enhet underlagt Politiets utlendingsenhet 
(PU), en mobil registreringsenhet under 
PU og opprette en transporttjeneste som 
frakter utviste asylsøkere til Trandum.

SKyTER SpURV MED KANONER
– Man stopper verken fattigdom eller kri-
minelle tiggere ved å nekte folk å tigge 
på gata. Det er kriminaliteten som enkelte 
tiggere utfører som er problemet, ikke 
selve tiggingen, sier Trine Skei Grande som 
mener det må være lov til å spørre om pen-
ger så lenge det ikke skjer på en aggressiv 
eller sjenerende måte. – Aggressivt salg og 
tigging må man kunne hindre. Gata er en 
del av det offentlige rommet der man skal 
kunne ferdes uten å bli oppsøkt på aggres-
sive og sjenerende måter.

www.venstre.no/sosialtansvar
skole

KAMp MOT FRAFALL I SKOLEN
Trine Skei Grande ber AP og SV om å drop-
pe sine planer om oppvekstreform med 
heldagsskole og heller prioritere kamp 
mot frafallet i skolen. – Det er viktigere 
å bruke ressurser på kamp mot frafallet i 
videregående skole enn å innføre heldags-
skole på barnetrinnet, sier hun. - En av de 
desidert største utfordringene samfunnet 
står overfor – både i en utdannings- og 
velferdssammenheng – er det store frafal-
let i skolen.

KULTURSKOLER VIKTIG FOR VENSTRE
– Det er et mål for Venstre at alle barn og 
unge som ønsker det får tilbud om opp-
læring i kunstneriske fag, sier Trine Skei 
Grande. – Skal vi få frem de gode kultur-
skoletilbudene må man ta utgangspunkt i 
lokalt kulturliv. Kommunene trenger ikke 
statlige direktiver, jeg er redd det vil gi 
et mer gjennomsnittlig tilbud som ikke har 
den dynamikken som frivillige og kunst-
nerne i kommunen lokalt kan bidra med. 

VIL HA KOMpETANSEåR FOR LæRERNE
Lærere må hele tiden ha rett og plikt til å 
fornye og videreutvikle sin fag- og yrkes-
kompetanse. – Derfor vil Venstre innføre et 
lærerløft, et kompetanseår for lærere, slik 
at den formelle kompetansen heves og for-
nyes med jevne mellomrom for alle lærere i 
alle fag, sier Trine Skei Grande. En ordning 
med jevnlig og systematisk kompetansehe-
ving finnes i dag for vitenskapelig ansatte 
i universitets- og høgskolesektoren hvor 
man hvert 7. år får undervisningsfri for å 
forske på heltid.

www.venstre.no/skole

Nedslåande 
resultat
Sjølv om det er viktig og rett å sjå framover og planlegge 

framtidige sigrar, kan vi ikkje underslå at vi gjekk på ein 

trøkk den 14. september.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Ein såkalla debriefing er nyttig for å sortere tan-
kane når slikt skjer. Vi tok ein prat med general-
sekretæren for å høyre hans vurdering.

– Dette gjekk ikkje heilt som planlagt, nei, 
sier Terje Breivik. – Det kom ganske så uventa på 
samtlege. Eg trur sjokket vart større enn det hadde 
blitt om vi hadde forventa å kjempe mot sperre-
grensa, men det hadde vi mentalt lagt bak oss. Eg 
trur eg snakkar på vegne av heile organisasjonen 
når eg seier at valnatta var svært tung.

LåG LOJALITET
– Siste meningsmålingane viste at vi neppe ville 
gjere eit strålande valg, men vi låg rundt pluss/
minus 5 prosent. Det som var faretrugande var 
at vi hadde låg lojalitet i veljarmassen, det vil 
seie at mange som stemte på oss i 2005 ikkje 
ville gjere det igjen.

– Det enkle spørsmålet du må svare på: Kva 
skjedde?

– I valet mellom regjeringsalternativ tapte 
sentrum, seier Breivik. – Valdagsmålingane vi-
ser vandring hovudsakeleg til Arbeiderpartiet 
og Høgre. Dei som frykta Frp meir enn dei likte 
oss, stemte Ap. Dei som framfor alt ville bytte 
regjering, stemte Høgre.

– Og kunne vi ha gjort noko annleis i denne 
situasjonen?

– Heilt sikkert, men vi skal og hugse at to val 
aldri er identiske, og dei utslagsgjevande fak-
torane er ulike frå gong til gong. Vi var taparane 
i den taktiske stemmegjevinga, men det seier 
også at det er forholdsvis lett å kome opp på 
eit høgare nivå.

– For mange var det kanskje mest overraskan-
de at nedgangen kom så raskt, og i ein sluttfase 
der vi vanlegvis opplever auka tilslutning?

– Det er grunn til å tru at meiningsmålinga-
ne dei siste vekene gav eit betre bilde av vår 
oppslutning enn det som var reelt. Heller ikkje 
meiningsmålingsinstitutta trudde vi kom under 
sperregrensa, og vektinga skjedde jo etter valre-
sultatet i 2005. Men det får vi meir kunnskap om 
når vi får studert velgarundersøkingane i detalj.

pARTIET OGSå ARBEIDSGJEVAR
Generalsekretæren sukkar. – Reint praktisk er 
det verste med eit slikt  resultat at partiet også 
er arbeidsgjevar. Det er mange folk som bok-
staveleg talt over natta misser jobbane sine. Vi 
har eit velfungerande lag og velsmurt team som 
vert løyst opp. Særleg stortingsgruppa merkar 
effekten. Reduksjonen er ikkje berre frå 10 til 
2 representantar, men også frå 13 til 5 tilsette, 
seier Breivik.

– Heldigvis unngår VHO, partiorganisasjonen 
sjølv, kutt i stillingar. Vi unngår også kutt i 
budsjettpostar som er direkte relatert til orga-
nisasjonsverksemd og fylkene. Grunnen til det 
er enkel: Vi har levd som vi har lært dei siste 4 
åra. Vi har hatt ei nøktern økonomistyring.

pENGAR på BOK
Dei siste åra har vi hatt eit overskot på 4-5 mil-
lionar kroner. Sjølv om vi har brukt ein del i 
valkampen har vi 6 millionar kroner på bok. Vi 
har nedbetalt all gjeld vi har hatt sidan 80-talet 
og er gjeldfrie, sjølv etter ein valkamp der vi har 
hatt eit rekordbudsjett. 

Generalsekretæren er optimist. – Ja, det gjev 
eit godt grunnlag for gode valkampar også i 2011 
og 2013, meiner Terje Breivik. – Men det krev at 
vi har gode og motiverte tillitsvalte, ikkje minst 
framfor eit lokalval der truverdige toppkandida-
tar er det fremste kortet vi kan spele på.

Lars Sponheim på Venstres valgvake.

Hva venter 
medlemmene?
Mange hundre nye medlemmer forventer i disse dager å bli 

møtt med tilbud om møter, opplæring – og om en mulighet 

for å bidra til Venstres videre vekst.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Vi bor i et mangfoldig land med geografiske og 
ressursmessige forskjeller. To av stedene med 
best forutsetning for et omfattende medlems-
tilbud er Oslo og Bergen. Vi har tatt oss en prat 
for å høre hvilke planer som foreligger her – til 
opplysning og inspirasjon for egne og andres 
medlemmer.

OSLO: MØTESERIER MED ULIK HyppIGHET
I Oslo er Eivind Nikolaysen sekretariatsleder. 
– Vi planlegger flere parallelle møteserier for 
å ivareta forskjellige interesser blant medlem-
mene, forteller han:

1. Vi skal ha et stort medlemsmøte første 
tirsdag i hver måned. Temaet for det første mø-
tet er visjoner for stortingsperioden og resten 
av bystyreperioden. Der forventer vi godt opp-
møte, foreløpig er nærmere hundre påmeldt. 

2. Alle bydelslag er oppfordret til å avholde 
medlemsmøte i løpet av oktober måned, slik at 
medlemmene i bydelen kan gjøres kjent med la-
get før årsmøtene i november til januar. 

3. Vi skal holde Venstreskole med jevne mel-
lomrom.

4. Vi planlegger å starte opp en serie med 
pubmøter annenhver uke, der vi går inn i mer 
spesifikke temaer. Det skal både ha en skole-
ringsfunksjon, en politikkutviklingsfunksjon og 
en sosial funksjon for medlemmene.

LEGGE TIL RETTE FOR pROGRAMpROSESSEN
- I tillegg vurderer vi en idé fra Bergen om et 
eget seniortreff. Men det viktigste fremover er 
å legge til rette for en god programprosess fram 
mot 2011. Det begynner allerede til våren, sier 
Eivind.

I Bergen er det Alf Helge Greaker som leder 

lokallaget. – Vi planlegger lørdagsseminarer, 
som skal være møter med et par timers varig-
het, og som tar opp dagsaktuelle problemstil-
linger i byen. Møtene skal være åpne for alle, 
forteller han.

BERGEN: SAMARBEID OM 
UKENTLIG VENSTRESKOLE
– Vi skal også ha Venstreskole en gang i uka, 
forteller Alf Helge. – Der inviterer vi lag fra na-
bokommunene til å delta. Det er viktig å kunne 
dra veksler på hverandre på denne måten, og 
regionalt samarbeid er en modell som flere med 
små ressurser bør se på, mener han.

– I tillegg har vi fokus på et visst sosialt 
samvær, og har allerede satt dato for en større 
medlemsfest med mat, drikke og underholdning. 
Vi legger til rette for fredagssamling en gang i 
måneden, og har en egen turgruppe, avslutter 
Alf Helge. 

Venstreskolen: Hva er det? 
Venstreskolen er et omfattende og lærerikt 
kursopplegg som tar for seg de fleste sider av 
det å drive politisk og organisatorisk arbeid. 
Venstreskolen har i alt fire trinn og passer derfor 
for medlemmer i alle ledd av organisasjonen.

Trinn 1 går over fire timer og er ypperlig sko-
lering for nye medlemmer og medlemmer som 
ønsker å bli litt mer aktive. 

Trinn 2 går over tolv timer og er mye mer 
omfattende enn første trinn. På trinn 2 får man 
blant annet introduksjon til mediearbeid og 
tale-/debatteknikk.

Trinn 3 og trinn 4 blir utviklet for tillits-
valgte og kandidater.

Har du spørsmål om Venstreskolen i ditt fyl-
ke? Send epost til venstre@venstre.no

Venstreskolen trinn 1 på Køfta, 
med Trine Skei Grande.
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Valgresultater
 Stemmer % Endr. 07 Endr. 05 Rep. Endr.

Østfold 3739 2,5 -1 -1,5 0 

Akershus 14688 4,9 -1,8 -2,7 1 

Oslo 20784 6,4 -2,3 -2,8 1 -1

Hedmark 2650 2,5 -2,8 -1,1 0 

Oppland 3103 3 -2,1 -1,4 0 

Buskerud 4324 3 -2 -2,1 0 

Vestfold 3944 3 -1 -2 0 

Telemark 2374 2,5 -2,6 -1,2 0 

Aust-Agder 2054 3,4 -3,2 -1,9 0 

Vest-Agder 2876 3,1 -1,2 -2,3 0 -1

Rogaland 10053 4,4 -1,1 -2,6 0 -1

Hordaland 12361 4,6 -1,1 -2,4 0 -1

Sogn og Fjordane 1956 3,3 -3,4 -2,5 0 -1

Møre og Romsdal 5298 3,8 -2,1 -3,8 0 -1

Sør-Trøndelag 5871 3,6 -0,2 -0,9 0 

Nord-Trøndelag 2119 2,9 -3,1 -1,4 0 -1

Nordland 2957 2,3 -1,1 -1 0 

Troms 2150 2,6 -1,2 -0,6 0 

Finnmark 847 2,3 -0,7 0,1 0 -1

Hele landet 104148 3,9 -1,7 -2 2 -8

Utvalgte kommuner:

 Stemmer % Endr. 07 Endr. 05

Fredrikstad 1015 2,5 -0,6 -1,5

Bærum 4713 7,4 -3,1 -4,9

Gamlebyen skole, Oslo 411 10,6 -1,4 1,7

Hamar 525 3,1 -5,1 -1,9

Lillehammer 636 4,2 -2,9 -1,6

Drammen 1043 3,1 -0,4 -1,5

Tønsberg 835 3,7 -0,6 -1,7

Skien 680 2,4 -2,4 -1,1

Arendal 756 3,3 -2,5 -1,7

Kristiansand 1512 3,4 -0,7 -2,1

Stavanger 4028 6,1 -1,4 -2,3

Bergen 7931 5,4 -0,6 -1,8

Ulvik 98 15 -1,3 -5,1

Modalen 5 2,5 -0,8 -7,8

ålesund 864 3,7 -0,8 -2,8

Trondheim 4064 4,2 0,1 -0,7

Bodø 738 2,8 -0,5 -1,4

Tromsø 1180 3,3 -0,8 -0,5

Karasjok 205 14,7 10 11,9
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norge rundt

OSLO Må TA KLIMAANSVAR
– Oslos mål om å halvere egne utslipp 
innen 2030 er ambisiøst og krevende, og 
krever like ambisiøse, konkrete og omfat-
tende tiltak. Budsjettforslaget fra byrådet 
må derfor skjerpes når det gjelder kollek-
tivtransport, energisparing og fornybar 
energi, sier Guro Fjellanger, Venstres med-
lem i bystyrets miljø- og samferdelskomité, 
om budsjettforslaget for 2010.

KRISTIANSAND SIER 
NEI TIL DØDSSTRAFF
Venstre og Dag Vige lanserer Kristiansand 
som Norges første medlem i et internasjo-
nalt fellesskap av byer som har erklært seg 
som motstandere av dødsstraff. Bygningen 
Arkivet skal bli Kristiansands offisielle mo-
nument i en internasjonal markering som 
arrangeres hvert år av flere hundre byer 
rundt om i verden.

VERA MEST pOp I VENSTRE
I hjemkommunen til Vera Lysklætt opp-
levde Venstre den største framgangen ved 
valget. Venstre gikk fram hele 11.9% i Ka-
rasjok. Finnmark Venstre var eneste Ven-
strefylket som kunne notere en framgang 
ved valget (fra 2,2 til 2,3 %), og kun Finn-
mark holdt stillingen sammenlignet med 
resultatet for fire år siden.

TOK AFFæRE FOR DE UMyNDIGGJORTE
Henning Furulund ble opprørt da han hørte 
at personalet på institusjoner hadde fratatt 
umyndiggjorte deres valgkort. Furulund er 
politiker for Venstre i Asker, og har selv en 
funksjonshemming. Han skrev umiddelbart 
en e-post til kommunalministeren, og fikk 
raskt svar: Umyndiggjorte har full stemme-
rett som andre.

HORDALAND VENSTRE på TEGNSpRåK
Hordaland Venstre lanserte valgkampens 
første valgkampvideo på tegnspråk. – Det 
er flaut at vi ikke har gjort dette før, for 
dette var overraskende enkelt å få til. Å 
tilrettelegge valgkampinformasjon på 
tegnspråk handler hundre prosent om vilje, 
sier Lars-Henrik Paarup Michelsen.

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

småbedrifter

ET ENKLERE OG NySKApENDE NORGE
– Et mangfoldig og nyskapende nærings-
liv er avgjørende for at Norge skal lyk-
kes i en stadig mer globalisert økonomi, 
sa Lars Sponheim da Venstre lanserte 15 
punkt for et mer nyskapende næringsliv. – 
Det må gjennom et bredt spekter av tiltak 
som redusert skjemavelde, bedre og mer 
målrettet offentlig virkemiddelapparat og 
skattestimuli legges til rette for at flere 
finner det formålstjenlig å starte og drive 
bedrifter.

NyTT LURERI OM INDUSTRIKRAFT 
Regjeringspartiene har forsøkt å gi inn-
trykk av at regjeringen nå har innfridd sitt 
løfte om et kraftregime som sikrer indus-
trien kraft til lavere pris enn det man kan 
få i markedet. Dette er en ny bløff. Det 
som er lagt fram er tvert imot den endelige 
bekreftelsen på at løftet om et slikt kraft-
regime ikke kan innfris. Det er kun tale om 
en garanti for rett betaling til kraftselger 
dersom kjøperen skulle få problemer med å 
innfri kjøpsbetingelsen. 

FULL KLAFF I NæRINGSpOLITIKKEN
Venstres politiske program er best både 
på kunnskaps-, miljø- og næringspolitikk. 
Det viser flere politiske rangeringer gjort 
av interesseorganisasjoner. WWF rangerer 
Venstre og SV på topp i miljøpolitikk, Abe-
lia rangerer Venstre på klar topp i kunn-
skapspolitikk, og NHO gir nær full klaff 
for Venstre i sin karakterbok. I kategorien 
for kunnskap får Venstre som eneste par-
ti karakteren 6. – Det glir godt inn i en 
sammenheng der Venstre systematisk har 
prioritert kunnskap og forskning, sier Lars 
Sponheim.

www.venstre.no/smaabedrifter

Dobbeltmoralsk energi- 
og miljøpolitikk
Det er stortingsfleirtal for 

å opne for undersøkingar 

med tanke på oljeboring 

ved Jan Mayen.

Regjeringa har fått med seg Frp og Høgre på 
ein slik beslutning, medan Krf og Venstre går 
i mot. Dette er den ideologiske prisen SV og 
deler av Sp må betale for fortsatt å få «lov» 
til å sitje i ei eventuell ny regjering saman 
med storebroren og kraftsosialisten Ap. Re-
gjeringa har tidlegare gått inn for å utar-
beide ein verneplan for Jan Mayen og hav-
områda rundt. Planen ligg allereie på bordet, 
i påvente av politisk handsaming. Vidare er 
det gjort politiske og faglege framstøyt for å 
få dette unike øylandskapet inn på UNESCO 
si verdsarvsliste.

Men vern og verdsarv blir nå gjeve blaf-
fen i, når signala frå eit fagleg penge- og 
oppdragshungrig energi- og oljemiljø går ut 
på at i sokkelen i farvatna her er det olje 
å finne. Dei mest useriøse politiske utspela 
frå oljeentusiastane går ut på at desse ulike 
interessene mellom oljeboring og miljø og 

verdsarvstatus kan kombinerast ved at ol-
jeverksemda tar tilstrekkelege miljøomsyn. 
DETTE ER MED RESPEKT Å MELDE BARE SLUD-
DER! Det mest urovekkjande oppe i det heile 
er at Direktoratet for naturforvaltning, som 
eit direktorat under Miljøverndepartemen-
tet (MD), tilsynelatande har blitt diktert av 
MD til å akseptere oljeboringa, slik ein kan 
tolke det når ein høyrer MD sin statssekretær 
kamuflert forklarar saka, på sin miljømessig 
fortreffelege måte.   

Krf og Venstre har prisverdig og klokeleg 
nok ikkje slutta seg til «hylekoret» for meir 
olje fortast rå, der parolen er «Må ha, må ha, 
må ha, stadig meir og meir og meir, fort, fort, 
fort, før vi stryke med av energimangel», om-
trent som det er så mykje verre å måtte satse 
på miljøvenleg energi og energisparing enn 
å gå ein smertefull undergang i møte med ei 
klimaforverring og eit samfunn som rotnar på 
rot i overflod.

Det burde bli slutt på at oljebransjen sty-
rer energipolitikken i landet vårt, herr stats-
minister og olje- og energiminister! De har 
ansvaret for ein naturressursarv som etter-
komarane våre skal nyte godt av!

Det er bare ein ting å seie om denne fleir-
talsbeslutninga: Dobbeltmoralsk og simpelt 
energi- og miljøpolitisk spel på høgt nivå 
med fatale langsiktige konsekvensar for na-
tur og menneske. Ein uansvarleg beslutning 
som er til å skamme seg over på vegne av 
Noreg som «miljønasjon», serleg fram mot 
eit nytt val av landet sine folkevalde.

INNLEGG
Jon Ingebretsen
miljøpolitiker for 
Venstre, Vrådal

LANDSKONFERANSE:

VENSTRE SOM VALVINNAR I 2011

I kjølevatnet av det dårlege stortingsvalet har Venstre opplevd ei historisk medlemsvekst med 
over 1500 nye medlemmer. Det viser at det er behov for eit liberalt sentrumsparti, og arbeidet 
med å gjere Venstre til valvinnar i 2011 startar no!

Venstres Hovudorganisasjon inviterer partiets folkevalde, tillitsvalde og ordinære medlemmer 
til landskonferanse helga 24.-25. oktober på Gardermoen. 

Påmelding skjer via nett: http://bit.ly/Landskonferanse

Møtestart laurdag 24. oktober kl. 10:30. Møteslutt sundag 25. oktober kl. 
14:00. Program og praktisk informasjon vil etter kvart bli lagt ut her: 
http://bit.ly/Konferanseprogram 
Merk: Deltakerutgiftene vert ikkje dekka av Venstre nasjonalt (VHO).

En liten trøst:

Valgseier 
i skolevalget
Venstre fosset frem i årets 

skolevalg, og hevet oppslut-

ningen med 2,9 prosent.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no
Forholdsmessig sett hadde Venstre den desidert 
største fremgangen ved dette skolevalget. Det 
ble nær en dobling av oppslutningen, fra 3,1 
prosent i 2005 til 6,0 prosent.

Adrian Eriksen er 15 år gammel, og er nest-
leder i Nordland Unge Venstre. Han hadde sin 
debut som skoledebattant på Sandnessjøen 
Videregående Skole i denne valgkampen. – Ja, 
jeg tok skoledebatten på skolen hjemme, og var 
observatør og følge på noen flere skoler, fortel-
ler han.

MyE pOLITIKK, MINDRE SHOw
– Jeg var fornøyd med at de som stemte på 
meg, stemte på meg! Jeg satte fokus på skole-
politikk, og prøvde å få debattene til å handle 
om det.

– I valgkampen ellers ble det mye snakk om 
regjeringsspørsmål, var folk opptatt av dette på 
skolen også?

– Nei, det var lite regjeringsspørsmål der jeg 
deltok. Men det ble en del debatt om asylpoli-
tikk, sier Adrian, som også kan fortelle at de-
battene på Helgeland stort sett gikk rolig for 
seg. – Jeg tror det var litt mindre useriøst show 
enn mange andre steder. Vi fikk mye debatt om 
saker, og det var lite drittslenging.

TAR MED SEG ERFARINGER
– Jeg har lært mye til neste valgkamp. Jeg vil 
i alle fall prøve å fronte mer enn én sak i neste 
debatt. For eksempel er det mye å hente på mil-
jøsaken, tror han.

– Som debutant gjorde Adrian en strålende 
jobb for Alstahaug Venstre, forteller lokallagets 
leder Hanne Nora Nilssen. – Det å debutere i pa-
neldebatt på en skole som man selv er elev på, 
står det virkelig respekt av. Men Adrian er også 
en sann sosialliberaler som ikke lar seg lure av 
billig politisk frieri, og klarer å trekke de store 
linjer, mener hun.

SJU DIREKTEMANDATER FRA ELEVENE
– Det er tydelig at fokus på kunnskap i skolen, 
miljø, dyrevern og rusomsorg har gitt oss gode 
resultater. Dette er viktige saker som fenger oss 

ungdom, sier Unge Venstres leder Anne Solsvik. 
– Hvis elevene fikk bestemme, ville Abid Raja, 
Ola Elvestuen og Lars-Henrik Michelsen vært 
inne på Stortinget med fast plass. Vi ville fått 
to direktemandater fra Oslo, Akershus og Horda-
land, og ett fra Rogaland.

TAR UNGE VELGERE på ALVOR
– Vi har også bevisst holdt oss unna useriøse 
utspill og billige poenger. Noe annet ville vært 
å undervurdere velgerne, sier Fabian Woxholth, 
sentralstyremedlem og skolevalgsansvarlig i 
Unge Venstre.

– Vi kan vise til mange resultater på over 20 
og 30 %. Hvis vi ser på de andre partienes resul-
tater, er det all grunn til å tro at veksten kom-
mer fra borgerlige velgere med klar avstand til 
Frp, og miljøbevisste velgere som med rette er 
misfornøyde med regjeringens innsats på dette 
området, mener han.

 09 +/- 07 +/- 05
Østfold 3,8 1 2,2
Akershus 10,2 5,4 7,5
Oslo 8,6 1,6 3,1
Hedmark 8,1 0,8 3,9
Oppland 4,7 -1,9 1,8
Buskerud 4,6 -0,6 2,6
Vestfold 4,1 0,9 2,3
Telemark 3,1 -1,8 0,9
Aust-Agder 2,9 -0,6 0,4
Vest-Agder 4 -0,3 1
Rogaland 7,1 1,7 2,8
Hordaland 9,1 0,9 4,3
Sogn og Fjordane 4,5 0,3 1,7
Møre og Romsdal 4 -0,6 0,2
Sør-Trøndelag 2,8 0,7 0,9
Nord-Trøndelag 2,6 0,6 0,9
Nordland 4,6 -0,8 3,2
Troms 4,9 2,2 2
Finnmark 2,1 0,5 1

Adrian 
Eriksen.
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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 neste nummer er 16. oktober.

Frihetspartiet

Etter et katastrofalt valg gjør Venstre-leder 
Lars Sponheim det han gjør best: Poengterer at 
sentrum skal bestå, markerer avstand til høyre-
siden og understreker at partiet like gjerne kan 
samarbeide til venstre som til høyre.

Samtidig mister ikke Venstre motet. I be-
geistring over tilstrømmende medlemmer og 
tillit til egen ideologi svikter ikke på troen på 
at Venstres naturlige nivå er nærmere ti pro-
sent, i hvert fall som et utgangspunkt. For det 
fortjener Venstres idelogi, sosialliberalismen.

Jeg kan ikke være mer enig. Sosialliberalis-
men, med dens vektlegging av sosialt ansvar-
lig frihet, fortjener egentlig en oppslutning 
på langt mer enn ti prosent. Og det tror jeg 
egentlig at den allerede har.

For vurderer ikke store deler av Arbeider-
partiet sosiale tiltak og statlig ansvar først 
og fremst som middel til å nå målet om at 
flest mulig skal kunne realisere seg på en me-
ningsfull måte? Og er ikke Høyre i hovedsak et 
sosialliberalt parti? De siste årene har sett et 
mer verdiliberalt Høyre som i mindre grad vekt-
legger konservative verdier som kjernefamilie, 
kongehus og kristen verdiarv.

Sponheim bekrefter dette når han sier at: 
«...min drømmeregjering ville vært det moder-
ne Ap sammen med Venstre og det moderate 
Høyre.»

Dermed blir det bare tåpelig når Hans An-
tonsen, Sponheims sekretær, begrunner beho-
vet for sentrum og Venstre slik: «Det som er 
tristest ved årets valg, er ikke at Venstre går 
så sterkt tilbake, men at de tre partiene som 
snakker om noe mer enn kroner og øre og den 
nærmeste jobbtryggheten, SV, KrF og Venstre, 
alle går tilbake.»

Et pluralistisk demokrati er et gode. At flere 
konfliktlinjer og interesser tydeliggjøres og 
debatteres åpent, i stedet for bak partikulisse-
ne, bidrar til å styrke den demokratiske debat-
ten. Derfor bør ikke sentrum nedlegges, eller 
Venstre avvikles, slik Jan Arild Snoen ønsker. 
Derfor bør heller ikke Venstre og Høyre slås 
sammen, slik Nils August Andresen har fore-
slått. Men hvordan kan Venstre komme på of-

fensiven? Årets strategi fungerte ikke. Når Ap 
går til venstre og Høyre går til høyre, og Ven-
stre likevel ikke vokser i sentrum, er noe galt.

Alle partier trenger fiendebilder. Partiet er 
til for å ordne opp i problemer som truer folks 
lykke og muligheter, og for å fremme noen sa-
ker som enda ikke er innfridd. Til det trengs 
motstandere. Ideer man forakter. Folk som skal 
nedkjempes. Hvem er Venstres fiender?

Venstre orienterte seg i valget først og fremst 
mot fiender på det politiske planet. Fiende 
nummer én er Fremskrittspartiet. Nummer to 
er korporativismen på venstresiden. Sponheim 
understreker at samarbeid med LO og makt-
konsentrasjon er de største hindringene for et 
samarbeid med Ap. Innvandringsmotstand og 
manglende miljøpolitikk fra Fremskrittspartiet 
trenger ikke være mindre problemer.

Men motstand mot LO, korporativisme og 
Fremskrittspartiet er ikke nok til å definere et 
partis ståsted og verdier. Hvilke problemer i 
samfunnet, som angår meg her og nå, vil par-
tiet bekjempe? I tråd med sin liberale arv bør 
Venstre ha store muligheter.

I Norge i dag har vi ingen partier som setter 
frihet øverst på sin dagsorden. Som først og 
fremst stiller spørsmålet: Hva skal vi gjøre for 
å utvide friheten i vårt samfunn?

Dette er ikke et slags nyliberalistisk spørs-
mål. Sosialliberale i Venstre vet at meningsfull 
frihet omfatter alt fra frie valg, mindre statlige 
reguleringer, tilbaketrekning av statens makt, 
og i tillegg, minst like viktig: sosial trygghet 
og kunnskap. Og det er mange konkrete saker 
å spisse profilen på.

•	 Skattelettelser kan begrunnes sosialt og ut 
fra miljøhensyn. 1000 kroner mindre skatt 
i måneden på hver av oss, slik den borger-
lige alliansen i Sverige har gjennomført, kan 
være en god måte å synliggjøre fordelene 
med skattelette.

•	 Innvandring er en frihetssak, og frihet må 
gjelde globalt. Folk som får jobb må få ar-
beidstillatelse. Arbeidere som tjener penger 
som de sender hjem er den beste utviklings-
politikken. Det er respektløst å kreve syv års 
opphold i Norge før man har mulighet til å 
søke om statsborgerskap og ikke å tillate 
dobbelt statsborgerskap.

•	 I	kulturpolitikken har Venstre alt gjort en 
god jobb med å stå fremst i kampen mot 

Giskes maktkonsentrasjon. Statens makt må 
reduseres, private kulturpenger styrkes og 
offentlig støtte vris mot mindre og uavhen-
gige aktører.

•	 Med	 utvikling	 av	 moderne	 teknologi	 kan	
Venstre få eierskap på prinsippet om en klar 
rettsstat. Hvert individ har rett til en be-
skyttet sone rundt eget privatliv, en sone 
som skal beskyttes mot muligheter for over-
våkning som EUs datalagringsdirektiv.

•	 At	 ikke	 friskoler skal få fritt spillerom og 
kunne konkurrere med de offentlige er ab-
surd. Foreldre må få frihet til å velge den 
skolen de mener er best for sine barn, og de 
som ønsker å starte skole, uavhengig av type 
motivasjon, må få muligheten.

•	 De	rødgrønnes	innstramninger	på	åpnings-
tid- og skjenkelovgivning krenker tilliten 
til hver av oss som ansvarlige borgere. Full 
bestemmelsesfrihet til kommunene om åp-
nings- og skjenketider styrker selvbestem-
melsen og tilliten til lokaldemokratiet.

•	 Kommunenes selvbestemmelse må styr-
kes. Demokratiet lider under svake kom-
muner som ikke kan overta større oppgaver. 
Kommuner har svært ulike velgere og dette 
må reflekteres i langt større frihet til å velge 
egne løsninger.

•	 Sammenblanding	 av	 stat og kirke krenker 
likebehandlingen av hver enkelt innbygger 
uavhengig av religiøs overbevisning. En mo-
derne stat kan ikke ha en religion. Like fullt 
må alle få bære religiøse symboler og ut-
trykke sin tro fritt.

Dette er ikke nye ideer, men de vil fylle et rom 
på borgerlig side. Og de står i skarp kontrast til 
sakene Venstre nå har fremhevet: Velferd, miljø 
og kunnskap. De vil av mange oppfattes som 
en høyredreining. Og det vil fort forstås som 
en distansering fra Venstres venner i sentrum 
– som har klart ulike profiler – kristenkonser-
vative Krf og agrarkonservative SP.

Men et klart og skarpt fokus på frihet vil i 
større grad være i tråd med Venstres ideologi. 
For det er nettopp Venstres unike innsikt i at 
frihet er en verdi som trives i sentrum, og de-
res like fullt radikale og prinsippielle vilje til å 
kjempe for friheten på områder som betyr mye 
for folk flest, som kan gi dem en tydeligere og 
mer unik profil.

Norge trenger et frihetsparti. Venstre bør først og fremst stille spørsmålet: Hvordan kan vi 

utvide friheten i vårt samfunn?

INNLEGG
Kristian Meisingset
samfunnsredaktør i 
Minerva og tidl. medlem i 
Unge Venstre

Historien om hvordan den Mellomste 
Bukkene Bruse ble Venstre-mann
Som liten killing ble jeg 

oppdratt i en familie som 

brydde seg mest om Gro og 

Kåre, og er derfor ikke godt 

vant med store politisk-ide-

ologiske diskusjoner. 

Da man derimot etter hvert fikk sine to medkil-
linger godt plassert i hver sin politiske leir så 
ble det litt mindre stille i fjøset og man ble nødt 
til å gjøre seg opp noen tanker om hvor man 
skulle plassere seg i det politiske landskapet.

 Er det mest behagelig i den blåe eng, eller 

er det tryggest i den røde? Smaker gresset be-
dre på den andre siden enn det som er spist de 
siste fire årene, eller er det trygt og godt der 
hvor vi har vært?

Selv med en mørkeblå Største Bukkene Bruse 
og en mørkerød Minste Bukkende Bruse forkyn-
nende om sine forjettede beitemarker i famili-
en, har ikke opphavet fortalt hvilket jorde han 
har valgt, og det er nok best for familiemid-
dagsfredens skyld. Spørsmålet som er mer in-
teressant er derfor; hvordan mistet den mørke-
røde Minste Bukkene Bruse og den mørkeblåe 
Største Bukkende Bruse sin mellomste bror?

Var det på «de brutte løfters bro» hvor det 
blir lagt ny brostein hver dag, eller var det på 
«sukkenes bro» hvor løftene er omveltninger 
så store at man blir bekymret over at man i det 
hele tatt overlever til neste dag med dagens 
samfunn?

Var det på «intoleransens bro» som kan sten-
ges slik at de på de Urolige Beitemarker i sør og 
øst holdes borte fra oss, eller var det på «kli-
makvotebroene» over de døde fiskevannene?

Uansett. Jeg, den Mellomste Bukkene Bruse, 

kom i alle fall bort fra dere. Jeg gikk min egen 
vei. Jeg fant meg min egen bro over til en helt 
annen seter enn de dere er på.

Hvis dere lurer på hvor jeg er, så er jeg på 
den seteren hvor blåklokkene lukter ansvarlig-
het og ikke populisme. Her vokser prestekrager 
som ikke lukter begrensinger men frihet med 
ansvar for de andre dyrene. Her blir ikke gres-
set tråkket på. Her skal gresset få lov til å stå 
selv om det er aldri så spedt.

Jeg er den Mellomste Bukkene Bruse, og i 
det politiske landskapet er jeg mistemann på 
den minste seteren. Men bare vent til neste 
valg, da har jeg spist meg stor på frihet og lik-
het. Finner dere meg og får lukten og sansen 
for miljøvennlig dyrket blåklokke og frihetsan-
svarlige prestekrager så skal dere ikke se bort 
ifra at det kan bli en solid dose brorskap ved 
neste bro.

Kanskje vi ved neste bro skal bygge en felles 
bro inn på fremtidens beitemarker? Trygt byg-
get over, og forbi, stygge troll som egoisme, 
undertrykkelse, miljøødeleggelser, formueskatt 
og intoleranse?

INNLEGG
Christian H. Lilleng
Råde

Innlegget over er hentet fra Venstres kam-
panjenettsted http://liberal.no, som i hele 
valgkampen har fungert som en arena for 
dialog mellom politikere, engasjerte og po-
tensielle velgere. Etter valget har debattene 
eksplodert, og siden vil opprettholdes som 
en debatt- og dialogarena.

Et utvalg andre innlegg etter valget:
«Helt, antihelt. Ein liberal gigant. Å vere ei 
liberal røyst i eit samfunn der tabloidavisene 
bestemmer debatten, krev ein god blanding av 
kløkt, mot og karakter. Få har meir av denne 
salige blandinga enn Lars Sponheim.» 
Knut Olav Nestås.
http://liberal.no/2009/09/helt-antihelt-ein-
liberal-gigant/

«Politikk er mer enn matematikk! (refleksjoner 
etter valget). Mange har anklaget Venstre for 
å ødelegge mulighetene for en borgerlig regje-

ring. Det tror jeg er en fullstendig feil ana-
lyse.» 
Gunn-Vivian Eide.
http://liberal.no/2009/09/politikk-er-mer-
enn-matematikk-refleksjoner-etter-valget/

«Mitt første møte med partiet: Venstres vei vi-
dere? Jeg er så heldig at jeg politisk sett har 
kommet ’hjem’ – På mandag deltok jeg på mitt 
aller første møte i Kristiansand Venstre.» 
Frode Heimen.
http://liberal.no/2009/09/mitt-forste-mote-
med-partiet-venstres-vei-videre/

«Venstre må ta skrittet fullt ut. Sponheims ty-
delige garanti mot at Frp skulle få makt gjorde 
at jeg tok sjansen på å stemme Venstre i år.» 
Eirik Christophersen.
http://liberal.no/2009/09/venstre-ma-ta-
skrittet-fullt-ut/

«WIIFM budskapet må fram! WIIFM betyr 
’What’s in it for me’. Problemet med Venstre 
har vært at FORDELENE (for den enkelte velger) 
med Venstres politikk ikke har vært tydelig.»
Nils Reither
http://liberal.no/2009/09/wiifm-budskapet-
ma-fram/

«Stemmer du på et regjeringsalternativ? Mye 
av det som blir skrevet om hvem Venstre burde 
alliere seg med, gjør den forutsetningen at fol-
ket stemmer på et regjeringsalternativ.»
Kai Olav Fredriksen.
http://liberal.no/2009/09/stemmer-du-pa-et-
regjeringsalternativ/

Debatten fortsetter på liberal.no
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helt liberalt
unge venstres side

GENERALSEKRETÆREN:

Eit vitalt og 
optimistisk 
parti
Venstre gjorde eit dårleg 

stortingsval. Uventa dår-

leg.

Desto meir gledeleg er det at me i dagane 
etter valet opplevde ei medlemstilstrøyming 
utan sidestykke. 1500 nye medlemer på fem 
dagar er truleg norsk rekord. Parallelt har 
me motteke eit vell av e-postar frå veljarar 
som utrykkjer sympati. Mange vil bidra til å 
ta ut potensialet Venstre som liberalt sen-
trumsparti uomtvisteleg har.  

Valet endra heller ikkje politikken vår. 
Framleis har me ein miljø-, kunnskaps- og 
næringspolitikk store, uavhengige organi-
sasjonar som NHO, Abelia og Naturvernfor-
bundet kårar til den beste. Likeins er ingen 
i nærleiken av å satsa så tungt på kommu-
nane som Venstre er; både for å styrka lo-
kaldemokratiet, motverka sentralisering og 
for å løysa tunge velferdsoppgåver. Med to 
stortingsrepresentantar har me same makt 
og tilgang på landets viktigaste talarstol 
som Frp og H. 

Valresultatet fører til ein reduksjon i stats-
tilskotet til Venstres hovedorganisasjon på 
omlag kr 4 mill. Fordi me har hushaldert 
godt dei siste fire åra, unngår me likevel 
kutt i stillingar og kan oppretthalde, tru-
leg betra, arbeidet ut i organisasjonen. Med 
nesten kr 6 mill. på bok, sjølv etter ein dyr 
valkamp, ligg det godt til rette for å bygga 
opp nye reservar til vala i 2011 og 2013.

I år bomma me på formtoppen. Grunnlaget 
og føresetnadane for å koma 

raskt og sterkt tilbake er 
likevel uvanleg godt.

Terje Breivik
generalsekretær

kalender
OKTOBER
01.  Stortingets åpning
02.  Sentralstyremøte
02.-03.  Landsstyremøte (NB! Fredag – lørdagsmøte)
13.  Statsbudsjettet legges fram
24.-25.  Landskonferanse (lørdag – sundag)

NOVEMBER
09.  Sentralstyremøte

konferanse
Norges Venstrekvinnelag og Venstres Internasjonale Utvalg inviterer til 
konferanse i Bergen 7. november:  

Tidenes største helsekatastrofe - hva gjør vi?
 
Sted: Bergen, Hotell Terminus.
Tid: lørdag 7. november kl 10.30 - 18.00
 
Millioner av kvinner og barn dør hvert år pga. svangerskapsrelaterte helseproblemer. 
problemer som i omfang er større enn aids, malaria og tuberkulose tilsammen. I til-
legg er millioner av kvinner utstøtt av samfunnet pga komplikasjoner etter svanger-
skap, fødsler, kjønnslemlestelse eller annen vold. Det er snart på tide å gjøre en felles 
innsats! Dette er ikke bare et «kvinneproblem». Det er et samfunnsproblem som både 
kvinner og menn må løse!

Det kommer innledere med bred nasjonal og internasjonal medisinsk og helsefaglig erfaring, 
både fra Haukeland sykehus/Malawi, Karolinska institutet i Stockholm og Forum for Kvinner 
og Utvklingsspøsrmål (FOKUS). I tillegg kommer det sentrale politikere for å diskutere hvor-
dan temaet kan settes på dagsorden på en slik måte at det vil gi resultater!
 
Åpent for alle!
Påmelding: thori@venstre.no innen 10. okt. 2009
Deltakeravgift (inkludert lunsj): 250,- kr 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torild Skogsholm (NVK) og Helge Solum Larsen (IU)

liberal.no
liberal.no er en åpen arena for alle som vil 
delta i debatt om og med Venstre. Her er 
både politikere, medlemmer og andre nys-
gjerrige aktive. Alle kan enkelt opprette en 
egen brukerprofil, skrive innlegg og kom-
mentere andres innlegg. Trenger du hjelp el-
ler opplæring? support@liberal.no
http://liberal.no/ 

Venstre pluss
Venstre pluss er Venstres lukkede forum, der 
alle medlemmer har tilgang til interndebatt, 
til dokumenter og strategier, og til sin egen 
venstre.no-epost. Brukernavn og passord står 
på kontingentfakturaen. Du kan få tilgang 
via nettleser, eller laste ned et eget program 
på innloggingssiden. Trenger du hjelp eller 
opplæring? support@venstre.no
http://pluss.venstre.no/

Venstre-debatt på nett

Venstre og valget
Valget er over og resultatet 

ble ikke helt slik vi hadde 

tenkt.

Det er enormt mange som har gjort en formida-
bel innsats fra Unge Venstre i denne valgkam-
pen, og derfor ble det sikkert ekstra skuffende å 
se resultatet. Det er lenge siden vi har hatt så 
mange valgkampmedarbeidere, delt ut så mye 
materiell og gjort det så bra i skoledebattene. 

Venstre fosset frem i årets skolevalg og økte 
oppslutningen med 2,9 prosentpoeng siden sist 
(2005). Den nasjonale oppslutningen endte på 
6 % med flere enkeltresultater på over 20 og 
30 %. 

Jeg er veldig stolt av den innsatsen alle UV-ere 
har bidratt med landet rundt for å få frem hva 
Venstre står for og hva Venstre vil. Det er tyde-
lig at fokuset på kunnskap i skolen, miljø, dy-
revern og rusomsorg er viktig for mange elever. 
Dette er saker som viser at unge bryr seg om 
mer enn billigere sprit og bensin.

En opplevelse som står igjen som det sterkeste 
jeg har opplevd denne valgkampen er aksjonen 
Oslo Unge Venstre satt i gang foran Stortinget 
for å få satt rusomsorg på dagsorden. Og det 
klarte de! Midt i valgkampen sto det 179 kors 

for de som har død av overdose i 2008 for å 
minne politikere og forbipasserende om en tra-
gedie i velferds-Norge. 

Valget endte ikke der vi alle hadde trodd og hå-
pet for Venstre. Vi gikk fra 10 til 2 på Stortinget, 
og var litt under 4000 stemmer fra å oppnå 7-8 
representanter ved å komme over sperregrensa. 

Nå er det viktig å huske på at det er ikke en 
organisasjon som ligger nede, som skal gå til 
valg om to og fire år. Det er en organisasjon 
full av ressurser og som nærmer seg 1700 nye 
medlemmer etter valget. Vi har ikke vært på et 
feilspor som et sosialliberalt parti, men vi har 
ikke maktet å få frem nok politikk. 

Nå skal vi bruke hver dag frem til neste valg på 
å få fram god liberal politikk, og bygge tilli-
ten hos velgerne. De skal stole på Venstre neste 
gang de går inn i stemmelokalet.   

Unge Venstre i 100

Det nærmer seg landsmøte i Unge Venstre, 
og fra 14. til 16. oktober er det Oslo sin tur 
til å ønske velkommen til unge liberalere 
fra hele landet. Valgresultatet til tross; det 
er en organisasjon i sterk vekst som møtes. 
Fra 714 betalende medlemmer i 2008, har 
vi fått over 300 nye medlemmer i løpet av 
2009. Hvis alle disse betaler kontingenten 
sin, kan vi gå mot ny medlemsrekord i mo-
derne tid! Det lover godt for den jobben 
som skal gjøres de neste årene med å gjen-
reise det liberale sentrum i norsk politikk.

Temaet for landsmøtet i jubileumsåret 2009 
er naturlig nok Unge Venstres 100 år. Det blir 
både innblikk fra de 100 årene som har gått, 
og debatter med perspektiver for de neste 100 
årene. I tillegg skal vi selvsagt vedta mye god, 
aktuell politikk, velge et nytt sentralstyre for 
det neste året og legge et godt grunnlag for 

å fortsatt holde den liberale fanen høyt i det 
rødgrønne Norge.

Valgresultatet gjør at Unge Venstre mister 
store inntekter som vi har vært vant til tid-
ligere, men vi skal fortsatt ha et høyt aktivi-
tetsnivå. I tiden fremover kommer fylkeslag 
over hele landet til å arrangere UV-skolen 
trinn 1, og utover vinteren vil vi ha regionale 
samlinger for UV-skolen trinn 2. Dette er ak-
tiviteter som alle, men spesielt nye medlem-
mer, oppfordres til å delta på. UV-skolen er en 
fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med 
mange flotte unge liberalere i nærheten av 
der du bor, og gir deg et godt innblikk i hva 
Unge Venstre mener og hvordan organisasjo-
nen fungerer. 

I tillegg har Unge Venstre mye internasjonal 
aktivitet gjennom høsten hvor alle kan søke 

om å delta. Unge Venstre driver både et de-
mokratiprosjekt i Hviterussland og et prosjekt 
på Balkan. Og på generalforsamlingen til vår 
internasjonale paraplyorganisasjon, IFLRY, 
stiller Unge Venstre for første gang på lenge 
med en kandidat til ett av fire visepresident-
verv. Om Naomi Ichihara Røkkum blir valgt, 
får vi vite den 14. november.

Det går med andre ord fortsatt i 100 for Nor-
ges sprekeste 100-åring!

Boye Bjerkholt
Generalsekretær
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Trykksak

Bak f.v.: Leif-Helge Kongshaug, Lars Sponheim, 
Gunnar Kvassheim, Vera Lysklætt. Framme f.v.: 
Odd Einar Dørum, André N. Skjelstad, Gunvald Lud-
vigsen. Ikke til stede: Anne Margrethe Larsen.

Siste kveld med gjengen
– Du får komme og ta det bildet før vi er 
altfor langt nede i glassene da, flirer Lars 
Sponheim over telefon, på vei over Hardan-
gervidda for å ta en siste kveld med de andre 
av Venstres representanter som ikke kommer 
til å bruke de neste fire årene på Stortinget.

Kjartan Almenning kjartan@liberal.no 
Åstedet er Lorry, en tradisjonsrik klassebrun 
kneipe like bak Slottet, vannhull for represen-
tanter på vei hjem til stortingsleiligheten over 
gata, yndet nachspielsted etter slottsmiddager 
og opphavssted for mange sene diskusjoner i 
politikken. Blant annet. Mye annet. 

Her møter vi 7 av 8 avtroppende representan-
ter. Anne-Margrethe Larsen er utenlands og får 
ikke vært med.

– Sponheim har jo signalisert et ønske om 
å søke på fylkesmannsjobben i Hordaland. Har 
dere andre noen planer?

– Jeg skal i første omgang til USA i 3 uker. 
Jeg er leder i KRÅD, varamedlem til Oslo bystyre 
og ellers en fri mann, men jeg skal stille opp for 
Venstre og ta min del av en jobb fremover, sier 
Odd Einar Dørum.

– Jeg har sagt opp redaktørjobben jeg hadde, 
og sikter meg inn mot nytt arbeid og nye, spen-

nende arbeidsoppgaver i Rogaland, sier Gunnar 
Kvassheim.

– Jeg har nettopp vært og besøkt barnebarna 
i Bergen, og neste helg skal jeg på rypejakt, ler 
Gunvald Ludvigsen. – Jeg har hatt permisjon fra 
stillingen som sykehusdirektør, er ansatt i Helse 
Førde og tar det derfra.

– Etter en arbeidskrevende valgkamp i et 
enormt stort fylke, returnerer jeg etter hvert til 
arbeidet. Jeg har permisjon fra ungdomsskolen 
på hjemstedet, sier Vera Lysklætt. 

– Jeg kommer rett fra elgjakt. Det er jo det 
normale hver høst, men i år fikk jeg utrolig god 
tid til dette, flirer André Skjelstad som allerede 
har fått has på én elg. – Jeg har et gårdsbruk 
å drive og er fortsatt fylkesleder, så vi får se 
hva fremtiden bringer. Men det blir nok mer po-
litikk.

Over telefon kan Anne Margrethe Larsen for-
telle hun høyst sannsynlig begynner på nytt 
som adjunkt i videregående etter nyttår. – Jeg 
har hatt permisjon fra dette, men er jo generelt 
åpen. Frem til jul skal jeg imidlertid ta i et tak 
hjemme – huslige sysler har vært nedprioritert 
siste fire år!

Har stortingspensjonistene noen råd på lur til 
de som fortsetter? Noen lure triks for å unngå at 

potteplantene visner, for eksempel?
– Jeg nøyer meg med å be dem ta vel imot 

nye medlemmer, sier Odd Einar. – Og bygg sen-
trumsplattformen videre.

– Hold fast den politiske kursen, og hold po-
sisjonen som et ledende miljøparti, sier Gunnar. 
– Venstre som pådriver vil være avgjørende for 
en offensiv klimapolitikk.

– Jeg tror de «påtroppende» har meget god 
erfaring, og ønsker dem all mulig lykke til. Det 
er en sterk kvinnegruppe – og vi andre skal bi-
dra der vi kan, sier Anne Margrethe.

– Jeg håper at de klarer å ha politisk bredde, 
og ikke bli for smale, sier Gunvald. – Og jeg 
håper de vil hente inspirasjon i partiets nye 
koster.

– Jeg ønsker dem lykke til. Det blir tøft å 
gå fra 10 til 2. De må holde sammen og støtte 
hverandre, og bygge Venstre som et virkelig 
sentrumsparti, sier Vera.

André får avslutte: – De får en utfordrende 
hverdag. Mitt råd er at de er lydhøre og spiller 
på lag med resten av partiets folkevalgte. De er 
garva politikere, så det greier de nok.

Vi forlater laget før glassene er tømt.  Det er 
kanskje siste kveld sammen. Men neppe siste 
kveld på Lorrys. 


