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Vel overstått landsmøte!

Jeg vil først benytte anledningen til å takke 
alle, både deltagere og andre bidragsytere, 
for et usedvanlig godt landsmøte i Bergen. 
Landsmøtet var definitivt med på å øke 
sjansene for at Venstre kommer til å gjøre et 
godt valg til høsten. Vi fikk rendyrket Venstres 
profil ved å vedta et prinsipprogram som er 
tydelig på moderne og liberale verdier. Pro
grammet stadfester Venstres posisjon som 
Norges liberale parti, og slår fast viktige libe
rale prinsipper ikke minst for det moderne 
kunnskapssamfunnet.

Venstre har lenge satt skolen øverst på den 
politiske dagsorden. Det enkelte mennesket 
– hver eneste en – kan vokse og utvikles om 
hun bare får muligheten. Det er et perspektiv 
vi aldri kan eller må glemme. Kunnskap er den 
enkeltfaktor som gir hver enkelt mulighet til å 
ta ansvar og til selv å bestemme. Og nøkkelen 
til kunnskap er læreren. Derfor er bedre og mer 
motiverte lærere Venstres hovedprioritering i 
skolepolitikken. Venstre er igjen etablert som 
et skoleparti og vårt mål er å bli best på 
skole.

Skal vi lykkes i miljø og klimapoli
tikken må alle bidra til et felles løft: 
Staten, næringslivet, det sivile sam
funn. Det vil kreve noe av hver en
kelt av oss. Ingen kan slippe unna, 
slik regjeringen legger opp til – og 
vi kan ikke kjøpe oss fri i andre land. 
Vi som privatpersoner må også bidra. 
Vi må være mer bevisst på våre reise 
og transportvaner og vi må være åpne 
for å ta i bruk miljøvennlig og fornybar 
energi når vi skal varme opp boligene 
våre. Alle må bidra til mer bevissthet og 
atferdsendring i miljøets retning. Staten, 
næringslivet, men også hver enkelt av 
oss. Miljø er nå blitt et tema folk flest 
bryr seg om. Det er derfor også grunn til 
å minne om klimakampanjen som star
tet på landsmøtet. Nå kan dere lokalt 

være med på å ta stafettpinnen for miljøpar
tiet Venstre videre i deres kommunestyrer og 
lokalmedier. Alle må bidra dersom Venstre 
fremdeles skal være best på miljø.

Flere har tilbud om å stemme Venstre enn på 
svært lenge. Vi stiller lister i 297 kommuner. 
Det er 14 flere enn for fire år siden, samtidig 
som antall kommuner har blitt færre. I tillegg 
kommer 25 felles/bygdelister i andre kom
muner. Dessuten har vi langt flere folk på lis
tene våre. Det er blitt lagt ned en formidabel 
innsats i listearbeidet i hele landet. Alle piler 
peker oppover for Venstre. Det er nå vi har 
sjansen til å etablere oss som et større parti. 

Lars Sponheim
Venstres leder

Felles løft i
klimapolitikken
I miljøspørsmålet kan ingen slippe unna, slik regjeringen 

legger opp til, og vi kan ikke kjøpe oss fri i andre land. Alle 

må bidra til bevissthet og atferdsendring.
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Rousseaus
etterkommere
Den franske laïcitétankegangen er i ferd med å innhente den 

norske statskirken. Og JeanJacques Rousseau er i ferd med å 

innhente Trond Giske.

Jeg befinner meg for tiden i Frankrike, et land 
der den såkalte laïcitéideologien rår; en filoso
fisk oppfatning av at staten skal styres av en 
rasjonalitet arvet fra Opplysningstiden, hvilket 
blant annet har som konsekvens at mange mot
setter seg religioners innflytelse og synlighet 
i samfunnet. Religion ses på som legitimt, 
men suspekt, og religionsfrihet tillates kun 
når religionen holder seg til sin anviste plass 
i samfunnet. Den kanadiske religionsforskeren 
Peter Beyer skriver om laïcité at «it is, if one 
wishes, the officially established ’civil religion’ 
of France; except that it is precisely not con
structed or generally understood as religion.»

ARVEN FRA ROuSSEAu
Tanken om en «civil religion» – borgerreligion – 
lar seg spore til den franske revolusjonsfilosofen 
JeanJacques Rousseau. «Det spiller en stor 
rolle for samfunnet at enhver borger har en re
ligion,» skriver han i Du Contrat Social fra 1762. 
Det faller ifølge Rousseau på statsoverhodet å 
fastsette en slik religions grunnsetninger; et 
sett med sosiale regler og dogmer uten hvilke 
en mann ikke kan anses som en god borger.

Den amerikanske sosiologen Robert Bel
lah ser på fenomenet borgerreligion som en 
mer tilfeldig skapning, en pågående miks av 
religiøse og sekulære verdier og symboler. I 
hans eget hjemland USA, som ikke har en stats
tilknyttet religion, mener Bellah å kunne iden
tifisere en borgerreligion som han beskriver slik: 
«This religion – there seems no other word for it 
– while not antithetical to and indeed sharing 
much in common with Christianity, was neither 
sectarian nor in any specific sense Christian.»

I Norge er det teologiprofessor Jone Salomon
sen som så langt har gitt oss det mest slående 
synet på forholdet mellom stat og religion. Salo
monsen stiller spørsmål ved hvordan et skille 
mellom stat og kirke overhodet kan diskuteres 
«før kirkens ikketroende medlemmer vet om de 

fra nå vil måtte regne seg som religionsløse el
ler ei». I en kronikk i Aftenposten (12.10.06) 
forteller hun om møtet med en prest som med 
stor frykt ser for seg en situasjon der kirken 
«blir et samfunn av aktivt troende medlemmer». 
Salomonsen ønsker seg «en folkereligion i lan
det vårt som de kan oppsøke når det trengs og 
som hverken krever tro eller medlemskap» og 
poengterer at det er «ingen som melder seg ut 
eller inn av såkalt tradisjonell religion».

STATSREGuLERTE VERDIER
Når Trond Giske ønsker seg en grunnlov der stat
skirken er nedfestet, men ikke dens religion, er 
han altså verken den første eller den eneste som 
promoterer en kirke uten tro. Det Giske ønsker 
seg er et verdifellesskap som er statlig – altså 
sosialdemokratisk – regulert. Det er ikke så 
overraskende. Et av kjennetegnene ved den so
sialdemokratiske ideologi er at alt er politikk. Alt 
kan – og bør – reguleres, så lenge det oppfyller 
et overordnet samfunnsmessig mål, og Giskes 
drømmekirke ser ut til å være en kvasireligiøs 
versjon av den franske laïcitéideologien.

Den tyske teologen Dietrich Bonhöffer  und
ret seg en gang på om det kunne finnes noe 
slikt som ‘religionsløse kristne’. Han var  neppe 
i stand til å se for seg hva som skulle bli tema
tikken i en moderne, europeisk kirkedebatt bare 
seksti år senere; ikke kristne uten religion, men 
religion uten tro.

Det sosialdemokratiske synet på politikkens 
vesen er radikalt forskjellig fra det liberale poli
tiske syn. Det bør derfor være en helt selvfølgelig 
sak for Venstre å kjempe mot Arbeiderpartiets 
perverterte forslag til statskirkekompromiss. Så 
langt ser det da også ut til at dette er tilfelle. 
Likevel klarer jeg ikke å være hundre prosent 
overbevist om Venstres ideologiske uthold
enhet. Det er ikke mer enn to og et halvt år 
siden Venstres programkomité foreslo å sløyfe 
programpunktet om å erstatte KRLfaget med et 
livssynsnøytralt fag. En heldig timet avgjørelse 
fra FNs menneskerettighetskomité tvang teks
ten inn i programmet igjen. Det må være lov 
å håpe at Venstre lærte av denne fadesen, for i 
spørsmålet om et skille mellom stat og kirke må 
et liberalt parti våge å stå kampen ut.

GJESTESKRIBENTEN
Thomas Hansen
masterstudent
i Religion og samfunn,
Universitetet i Oslo

LEDER:

Lite frem-
synt
Da jeg som ung guttunge 

på 80tallet så på Barne

TV ble jeg bevisst på et 

stort problem.

Det var nemlig ikke sikkert at den verden 
jeg vokste opp i for alltid ville bestå slik 
jeg da kjente den. Jeg skulle ønske at vår 
nåværende statsminister hadde vært like 
fremsynt, i stedet har jeg brukt 17 år av mitt 
liv for å overbevise ham.

Portveien 2 hadde noen viktige verdier 
som siden har stått ved mitt engasjement: 
En forståelse av at mennesker er skapt ulike, 
men at vi tilhører et felleskap her på den 
lille blå planeten. Mitt freds, toleranse og 
miljøengasjement ble tent av å se på dette 
programmet på monopolkanalen NRK.

Det er veldig fint at vår statsminister om
lag tjue år senere proklamerer på Arbeider
partiets landsmøtet at de nå er i førersetet 
i miljøpolitikken, og setter mål for klima
reduksjoner. I mellomtiden har Arbeiderpar
tiet vært fremste medlem av det rustne tri
angelet, med LO og Frp som gode kamerater.

Miljødebatten har så vidt begynt. Og det 
gjenstår å se om Ap virkelig er et miljøparti. 
Regjeringen har allerede klart å forsinke ar
beidet med sektorvise klimaplaner, og saken 
utsettes til høsten. Det blir også litt for lett
vint å si at vi kan kjøpe oss fri, og fortsette 
i slippe ut CO2 i omtrent samme tempo som 
før. Avlat har som kjent ført til opprør før, 
og det kan fort skje igjen dersom den rike 
vestlige verden skal kjøpe seg fri fra et prob
lem de i hovedsak selv har påført kloden. 
Dessuten kan ikke alle rike land kjøpe seg 
fri, da kollapser hele kvotesystemet.

Det er beregnet at Stoltenbergs ut
slippsmål på 30% kutt i 2020 årlig bare vil ha 
en kvotepriskostnad på 7,2 mrd. For Norge 
er dette småpenger, men symbolverdien ved 
å kutte de reelle CO2utslippene i Norge er 
store, samtidig som vi utvikler ny teknologi. 
Bare da kan vi være et foregangsland på 
miljø som samtidig hjelper andre nasjoner å 
kutte sine utslipp. Det som et lite barn forsto 
på 80tallet har nå vår statsminister til slutt 
også innsett. Verden tåler ikke mer somling 
fra den kanten.
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Et moderne og framtidsretta parti
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Stemningen på et landsmøte i Venstre har knapt 
vært bedre i nyere tid. Partiet er i medvind, og 
har siden valget hatt et snitt på meningsmålin
gene på over 5%. Det er ifølge Sponheim en 
bragd som er større enn å få 5,9% ved et stort
ingsvalg. Medlemstilstrømningen er også stor 
for tiden. Totalt har over 500 nye medlemmer 
meldt seg inn siden nyttår. Det er dobbelt så 
mange som på samme tid i fjor. – I tillegg har vi 
et tilbud om å stemme Venstre i 322 kommuner, 
det gjør at vi står godt rustet til høstens lokal
valg, sier generalsekretær, Terje Breivik.

Landsmøtet var et politisk verksted som 
vedtok mye ny politikk. Hele ni uttalelser ble 
vedtatt i tillegg til et nytt prinsipprogram og 
skolepolitisk manifest. Og på landsmøtets siste 
dag ble Venstres klimakampanje sparket i gang, 
med hilsningstale via video fra leder i Lavut
slippsutvalget, Jørgen Randers. 

– VENSTRE ER MILJØpARTIET
Miljø kommer til å bli et av hovedtemaene i 
årets valgkamp. Og alle partiene posisjonerer 
seg nå foran lokalvalgkampen. Arbeiderpar
tiet lanserte sine klimamål på sitt landsmøtet 
helgen etter Venstre, men kom ikke med noen 
konkrete tiltak eller signaler om hvor mye som 
skal kuttes hjemme. – Det er de neste 5 årene vi 
virkelig må vise at vi har tatt miljøutfordringene 
på alvor. Miljøpolitikk er ikke et kompromissets 
politikkområde, men et område for politisk vilje 
og politisk mot. Venstre er miljøpartiet fordi vi 
alltid lar hensynet til miljøet går foran andre 
hensyn. Alltid, sa Sponheim. Venstre stiller seg 
bak Lavutslippsutvalgets tiltakspakke for in

neværende stortingsperiode. Ut over dette vil 
Venstre i løpet av 2007 ta initiativ til å:

• Få på plass et bredt klimaforlik på Stortinget, 
med mål om å redusere utslippene med 30% i 
forhold til Kyotoforpliktelsene innen 2020, og hvor 
en vesentlig del av reduksjonene tas nasjonalt.

• Oppfordre alle kommuner og fylkeskom
muner til å etablere lokale handlingsplaner for 
en overordnet energi og klimapolitikk.

• Gjøre klimavennlig drivstoff tilgjengelig for 
folk i alle landets kommuner.

– VENSTRE ER KuNNSKApSpARTIET
Landsmøtet vedtok også et skolepolitisk mani
fest og skolepolitisk talsmann i Venstre, Odd Ei
nar Dørum, oppsummerte  Venstres sosialliberale 
skolepolitikk slik: – Skolen er og skal være en av 
våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitu
sjoner, både som demokratibygger og kunnskaps 
og kulturbærer. Et underliggende stikkord for Ven
stres skolemanifest er tillit, fremhever Dørum.

– Venstre har en grunnleggende tro på at de 
beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at 
vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også 
ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes 
frem, ikke kveles av direktiver ovenfra, sa Dørum.

– VENSTRE ER SMåBEDRIFTSpARTIET
– Arbeid er grunnlaget for velferd, og ar
beidsplasser må først og fremst skapes i det 
private næringslivet. 85% av alle bedriftene i 
Norge har færre enn 5 ansatte, og det vil bli 
enda flere i framtiden. Vi er avhengige av gode 
sosiale ordninger for gründere og selvstendig 
næringsdrivende. Fordi det er godt utdannede 
kvinner vi skal leve av i framtiden. Derfor er 

Venstre kvinnepartiet, og derfor er Venstre 
småbedriftpartiet, sa Sponheim til landsmøtet. 

– VENSTRE BRyR SEG OM
DEM SOM TRENGER DET MEST
Landsmøtet vedtok en uttalelse om å styrke 
eldreomsorgen, og en om et nytt krafttak for 
psykiatrien. Venstre vil utrede mulighetene for 
omsorgslønn etter samme modell som dagens 
omsorgslønn for syke barn. Venstre ønsker også 
å tilrettelegge for vaktmestertjenester i både 
kommunal og privat regi, slik at det blir mulig å 
bo hjemme lengre for de eldre.

– Noen trenger samfunnets hjelp mer enn 
andre. Derfor prioriterer Venstre først og fremst 
de som sliter og faller utenfor, enn å styrke ge
nerelle velferdsordninger som treffer alle. Derfor 
vil vi ha en ordentlig rus og psykiatrireform 

som tar utgangspunkt i dem som sliter, sa Spon
heim til landsmøtet.

 
– VENSTRE OMFAVNER GLOBALISERINGEN
– Når globaliseringen åpner nye muligheter, er 
det viktige krefter – ikke minst innenfor regje
ringen – som aller helst vil stenge døren. Vi vil 
slå døren opp på vidt gap. Vi vil ha økt global 
handel – der de fattigste får forkjørsrett, vi vil 
ha økt arbeidsinnvandring og vi vil ta i mot 
flere flyktninger som trenger en nødhavn. Det 
er ikke mulig for et sosialliberalt parti å tenke 
annerledes, sa Sponheim. Han la også opp til en 
ny EUdebatt på landsmøtet i 2009. Selv er han 
fortsatt neimann, men sier han vil veie sine 
argumenter på nytt.

– VENSTRE ER FRIHETSpARTIET
Med et nytt prinsipprogram har Venstre ryddet 
i det ideologiske skapet, og meislet ut prinsip
per for å møte framtidens utfordringer. – Vi har 
en ubegrenset tro på at det er den enkelte som 
best er i stand til å ta valgene for seg selv. Ikke 
minst er vi frihetspartiet når det gjelder den 
valgkampen vi nå går inn i, sa Sponheim. Han 
så også verdien av lokaldemokratiet i seg selv. 
Helgen etter nedvurderte Martin Kolberg lokal
valget til kun å være en «meningsmåling» for 
og imot regjeringen.

– Det er bare vi som er konsekvente når det 
gjelder å gi kommunene den friheten til å være 
annerledes. Mot oss står SV og Frp som hver 
på sin side vil ha flest mulig enhetlige statlige 
løsninger. Venstre er garantisten for ulikhet, 
fordi ulikhet gir mangfold og mangfold fører til 
utvikling og dynamikk, sa Sponheim.

Innholdet i skolemanifestet
• Nasjonale rammer for skolens innhold, 

men langt mindre detaljstyring fra sta
ten innenfor disse rammene.

• Omlegging og utvidelse av lærerutdan
ningen til fem år.

• Sikre rekruttering av realfag og språk
lærere.

• Mer fordypning og strengere praksiskrav 
for lærerstudentene.

• Gradvis innføre et kompetanseår for 
lærere.

• Innføre seniortiltak for å sikre at lærere 
står lenger i arbeid.

• Sikre læreren stor pedagogisk frihet.
• Økt satsing på og en omstrukturering av 

rådgivningstjenesten.
• Legge til rette for en rådgiverspesiali

sering som et eget og dedikert utdan
ningsløp.

• Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i 
skolen – spesialpedagoger på hver skole.

• Fortsette med nasjonale prøver.
• Sikre regelmessig skolepolitisk debatt i 

folkevalgte organer.
• Økt satsing på mappevurdering.
• Styrke skolen som integreringsarena for 

minoritetsspåklige.
• Styrke yrkesfagene.
• Styrke kultursatsingen i skolen.
• Gi rektor større handlingsrom – styrke 

skolene med administrative funksjoner.

– Vi er klare til å møte 
framtiden med poli
tiske svar på utfordrin
gene. Vi er klare til å ta 
noen modige beslut
ninger som gir de jen
tene og guttene som 
er født denne helga 
en enda bedre framtid, 
sa Lars Sponheim til 
Venstres landsmøte, 
og oppsummerte et 
landsmøte som tegnet 
Venstre som det mod
erne og framtidsretta 
partiet.

Venstres 10 prinsipper
�. Friheten skal gjelde overalt, for alle
�. Det personlige ansvaret er ufravikelig
3. Alle har ansvar for hverandre, for 

miljøet og for kommende generasjoner
4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og 

rettferdighet
5. Alle er likeverdige, men ingen er like
6. Politikk skal fremme livskvalitet og 

menneskelig vekst
7. Politisk makt skal komme nedenfra
8. Makt skal spres og balanseres
9. Den liberale staten er upartisk, sterk 

og begrenset
�0. Liberalismen er optimistisk og alltid 

underveis Du finner mer stoff og vedtak fra
landsmøtet på www.venstre.no/lm2007
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småbedrifter

VENSTRE AVSLØRTE
SENTERpARTIETS GRüNDERBLØFF
I forbindelse med behandlingen av eier
skapsmeldingen i Stortinget 17. april ble 
Senterpartiets gründerbløff avslørt. – Par
tiet vil ikke løfte en finger for å bedre 
de sosiale ordningene for gründere og 
selvstendig næringsdrivende, sier Ven
stres næringspolitiske talsmann Leif Helge 
Kongshaug.

På Senterpartiets landsmøte før påske 
lovet partileder Åslaug Haga å bedre de 
sosiale rettighetene for gründere og selv
stendig næringsdrivende, selv om Senter
partiet og de andre regjeringspartiene så 
langt i denne stortingsperioden har stemt 
ned Venstres forslag om bedre rettigheter 
ved tre ulike anledninger. Senest i forbind
else med budsjettet for inneværende år.

På direkte spørsmål fra Leif Helge Kongs
haug om Senterpartiet ville støtte Venstre 
i forbindelse med RNB, bekreftet parti
ets næringspolitiske talsmann Lars Peder 
Brekk at så ikke ville skje. Det er trist, ikke 
minst for de selvstendig næringsdrivende, 
og de mange kvinner som ønsker å bli det. 
Og snur Senterpartiet så er det flertall i 
Stortinget for å gjøre noen viktige og 
konkrete grep.

VENSTRES KRAV TIL REVIDERT BuDSJETT
Selvstendig næringsdrivende, uavhengig 
av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett 
til:

a) 100% dekning av sykepenger under 
svangerskap (inntil 6 G).

b) 100% dekning av svangerskapspenger 
(inntil 6 G).

c) 100 % dekning av fødsels og adop
sjonspenger (inntil 6 G).

d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 
1. dag (inntil 6 G).

e) 100 % dekning av pleiepenger og op
plæringspenger (inntil 6 G).

Samtlige endringer gjennomføres 
uten at trygdeavgiften for selv
stendig næringsdrivende økes.

miljø

GLOHETT OM KLIMA I STORTINGET
Som en del av Venstres klimakampanje, 
stilte Venstres 10 stortingsrepresentanter 
10 spørsmål om miljø 18. april.

Dette skjedde i spontanspørretimen
Venstres leder Lars Sponheim inviterte fin
ansminister Kristin Halvorsen til en debatt 
om omlegging fra skatt på arbeid til mer 
skatt på miljø. Finansministeren tok godt 
imot initiativet og uttrykte full støtte til 
Venstres initiativ til en grønn skatteom
legging. 

Gunnar Kvassheim tok opp regjeringens 
somling med de sektorvise klimaplanene, 
og manglende støtte til fornybar energi.

Dette skjedde i ordinær spørretime
Vera Lysklætt tok opp med miljøvern
ministeren om hun hadde planer om å 
gjennomføre tiltak for at kommunene 
skulle utarbeide lokale energi og klima
planer. Helen Bjørnøy viste til at hun ville 
komme tilbake til dette i forbindelse med 
de sektorvise klimahandlingsplanene.

Leif Helge Kongshaug tok opp med 
nærings og handelsminister Dag Terje An
dersen (Ap) hvordan regjeringen ville løfte 
fram utvikling og bruk av skip og ferger 
basert på gass og brenselcelle teknologi i 
Norge. Statsråden mente regjeringen sat
set på dette.

Borghild Tenden spurte om regjeringen 
vil øke bevilgningene til forskning og ut
vikling innen alternative drivstoff som hy
drogen og biodrivstoff, slik forrige regjer
ing gjorde og om regjeringen ville komme 
med tiltak som vil gjøre det mer attraktivt 
å velge miljøbiler. Regjeringen vil komme 
tilbake til dette i budsjettet.

Odd Einar Dørum tok opp med kunnskaps
minister Øystein Djupedal (SV) om hvilke 
systematiske tiltak som vil bli iverksatt i 
grunn og videregående skole i forbindelse 
med en vedvarende klimavettkampanje, og 
fikk støtte for det. 

www.venstre.no/miljowww.venstre.no/smaabedrifter

åpen og ideologisk innvandringsdebatt

Thomas Hansen thomas@liberal.no
To senatorer, en viseminister og en stabssjef sto 
på Olaf Thommessens tettpakkede møteplan i 
Paris, samt to politiske rådgivere og to ulike 
flyktningeorganisasjoner. Og så var det dette 
berømmelige forstadsbesøket, foreviget på VGs 
forside for en drøy måned siden. Det er dog ikke 
først og fremst steinkasting Thommessen har 
tatt med seg hjem til Norge.

uRBANISERING
– Det var interessant å se hvordan de har brukt 
urbanisering og arkitektur for å knytte for
stedene nærmere bysentrumet. Dermed reduse
rer man isolasjonen og gjør det triveligere å bo 
der, sier Thommessen.

Venstres nestleder med følge ble vist rundt 
i Europas mest berømte forsteder av Banlieues 
Respect, en organisasjon skapt under opprørene 
i november 2005 på initiativ fra familier og an
dre organisasjoner i forstadsområdene.

– Der urbaniseringen har lyktes, ser vi nå 
gode resultater. Men vi var jo også på steder 
der dette ikke har lyktes, sier Thommessen. 
– Der så vi sosiale problemer som ikke først 
og fremst er knyttet til innvandring, men som 

heller er resultatet av en fundamental sosial 
undertrykkelse. Ungdommene som bor i disse 
forstedene føler seg utestengt fra både skole, 
jobb og bolig.

NOE å LæRE
De sosiale forholdene i Frankrike skiller seg på 
mange områder fra norske forhold, men akkurat 
på dette feltet mener Thommessen Norge kan 
ha noe å lære.

– Vi har mange eksempler på at det kan være 
vanskelig å få jobb i Norge dersom man har et 
utenlandsk navn, sier Thommessen. – Det kan 
føre til en følelse av ikke å være inkludert, og da 
er det lett å slå inn på en alternativ karrierevei 
som ofte vil være kriminell.

Thommessen vil ikke gjøre noen direkte sam
menlikning mellom de parisiske forstedene og 
tilsvarende steder i Norge. – Men det finnes de
finitivt områder i Oslo hvor vi ser sosial nød, 
sier Thommessen, som i høst har som ambisjon 
å bli innvalgt til bystyret i hovedstaden.

FORENKLET ARBEIDSINNVANDRING
Mens én av Thommessens møtedager i Paris var 
viet til forstadsbesøk, var to dager viet til møter 

med franske politikere fra flere politiske leire. 
Frankrike innførte en ny lov om innvandring 
og integrasjon for et knapt år siden, en lovgiv
ning som strammer inn på enkelte områder og 
gir fleksibilitet på andre. Blant annet forenkles 
praksisen med arbeidsinnvandring, der faglært 
arbeidskraft gis en enklere vei inn i Frankrike 
gjennom at alle med tilstrekkelig kompetanse 
kan registrere seg som arbeidssøker ved det 
franske konsulatet i hjemlandet sitt, mens inn
førselen av ufaglært arbeidskraft overlates til de 
enkelte fylkene.

Samtidig bekjemper franske myndigheter 
omskjæring av kvinner ved å straffeforfølge 

foreldrene til omskjæringsofre, og i ytterste 
konsekvens anse forholdet som en sak for barne
vernet. Kvinner som trues av omskjæring i andre 
land vil også falle inn under flyktningebegrepet 
i Frankrike og dermed kunne gis opphold i lan
det.

– Jeg synes dette er forslag vi bør utrede i 
Norge, sier Thommessen, som også fattet inte
resse for den franske praksisen med å gi skat
telette til de som ønsker å sende penger tilbake 
hjemlandet. – Det trenger ikke nødvendigvis 
være skattelette, sier han. – Poenget er å gi 
incentiver til økonomisk samhandling med and
re land.

FORSKJELLIGE uTGANGSpuNKT
Til tross for at den nye lovgivningen i Frankrike 
setter strengere krav til opphold og familiegjen
forening, skryter Thommessen av franskmenns 
generelle holdning til innvandring.

– Norge og Frankrike har veldig forskjellige 
utgangspunkt, sier Olaf Thommessen. – I Frank
rike er innvandringsdebatten preget av ideologi 
og menneskerettigheter, i Norge er holdningen 
ofte negativ og lukket. Her kan vi ha noe å lære 
av franskmennene.

– Den franske innvandringsdebatten er preget 
av ideologi og menneskerettigheter, sier 
Olaf Thommessen.

Nå vil han ta med seg erfaringer fra fransk 
integrasjonspolitikk inn i den norske debatten.

«Vi har mange eksempler på 

at det kan være vanskelig å 

få jobb i Norge dersom man 

har et utenlandsk navn.»

Olaf Thommessen lytter til Hassan Ben M’Barek fra Ban-
lieues Respect i forstaden Villeneuve-la-Garenne.
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Venstre på offensiven med ny klimakampanje
På landsmøtet i Bergen ble Venstres klimakampanje lansert under slagordet 
«Framtida kan bli en ren fornøyelse». Kampanjen tar utgangspunkt i Venstre 
som et optimistisk miljøparti og skal bidra til å tegne en tydelig profil av 
Venstre som Norges ledende miljøparti foran og i lokalvalgkampen. 
Isak Oksvold isak.oksvold@venstre.no
Stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og 
Borghild Tenden har stått sentralt i arbeidet 
med kampanjen.

– Det er to hovedgrunner til at vi har satt i 
gang denne klimakampanjen. For det første har 
stadig flere, bare i løpet av året, for alvor fått 

øynene opp for hvilke utfordringer vi 
står overfor som følge av alvorlige 

klimaendring
er. For 
d e t 

andre har vi en regjering som stadig nøler med 
å komme med konkrete klimatiltak, sier Borghild 
Tenden. 

– Her åpner det seg et betydelig rom for Ven
stre, både i forhold til å tiltrekke miljøbevisste 
velgere, men også for å bidra til det nødvendige 
trykket for å sørge for at de nødvendige tilta
kene kommer på plass, slik at vi får utslippene 
ned, legger Gunnar Kvassheim til.

AMBISIØSE MåL
– På Arbeiderpartiets landsmøte så vi at det 
ble varslet ambisiøse mål i klimapolitikken og 
at det ble åpnet for et bredt klimaforlik i Stor
tinget. Da Venstre i vinter tok til orde for et 
tilsvarende opplegg, ble det kalt populisme 

av Arbeiderpartiet. Nå kommer Arbeiderpartiet 
etter, og det viser at Venstre og andre gode 
miljøkrefter brøyter løype i klimapolitikken. 
Problemet med Arbeiderpartiet er at vi vet 
svært lite om hvilke tiltak utenom kvotekjøp de 
vil bruke for å nå målet, påpeker han.

De to stortingsrepresentantene har i sam
arbeid med Venstres Hovedorganisasjon og 
engasjerte lokalpolitikere utarbeidet et sett 
med verktøy som alle lokallag og fylkeslag 
kan bruke for å tegne en tydelig profil av 
Venstre innenfor miljø og klima. Kampan
jen bygger i hovedsak på å få på plass ved
tak om lokale klimaplaner i alle kommuner 
og fylker hvor Venstre er representert.

– Norge må ta internasjonalt lederskap i 
klimapolitikken. Den beste måten å gjøre 
det på er å redusere egne utslipp, påpeker 
Gunnar Kvassheim. 

– Da er det viktig at kommunene og 
fylkene er med. Beregninger viser nemlig 

at kommunene sitter på virkemidler som 
kan være med på å redusere utslippene 

med opptil 15 prosent. Gjennom å få på plass 
og følge opp lokale klimaplaner over hele landet 
bidrar vi til dette. Det gir også lokallagene en 
svært god anledning til å profilere Venstre som 
et miljøparti.

LOKALE KLIMApLANER
Flere steder har man allerede vedtatt å lage 
lokale klimaplaner. 

– Vi har derfor satt sammen en rekke alterna
tive forslag som kan være med på å følge opp 
en lokal klimaplan, sier Borghild Tenden. Hun 
trekker fram at kommunene gjennom miljøkrav 
kan bruke sin markedsposisjon som innkjøper til 
å få på plass miljøvennlige alternativer lokalt. 

– Jeg legger også vekt på at man ikke skal 
behøve stor detaljkunnskap for å kunne fremme 
forslagene i kommunestyret eller fylkestinget. 
Derfor har vi valgt enkle men gode tiltak, slik 
at alle kan være med å gjøre noe positivt for 
miljøet. Vi oppfordrer også til at Venstrefolk 
deltar i avisdebatten med leserinnlegg lokalt, 
legger Tenden til. 

– Men hvorfor valgte dere slagordet «Framtiden 
kan bli en ren fornøyelse». Går vi ikke en dyster 
tid i møte med stormer, uvær og miljøkatastro
fer. Innebærer ikke kutt i utslippene at vi må 
ofte levestandarden og arbeidsplasser? 

– Venstre er et teknologioptimistisk parti. 
Anbefalingen fra Lavutslippsutvalget viser at 
vi har mulighet til å redusere utslippene med 
kjente tiltak. I tillegg trengs forskning og ut
vikling av ny teknologi. Dette passer som hånd 
i hanske med Venstres miljø og forskningspoli
tikk. Dessuten vi de nye løsningene gi grunnlag 
for nye bedrifter og mange arbeidsplasser. Dette 
er godt i samsvar med Venstres næringspolitikk, 
svarer Gunnar Kvassheim.

– Flere og flere internasjonale og norske 

Målet er å få mange synlige og engasjerte Venstrepolitikere til å være 
med å markere partiet og samtidig gjøre en viktig jobb for å redusere 
klimagassutslippene.

studier viser at hvis vi handler nå kan vi unngå 
alvorlige klimaendringer. Spesielt dyrt blir det 
heller ikke å redusere utslippene. Baksmellen 
for både naturen, mennesker og økonomien blir 
mye større om vi venter eller lar være, påpeker 
Kvassheim. 

– Det er med andre ord bare fordeler? 
– Omstillingene vil ha omkostninger for noen 

store aktører, men hovedbildet er de store mu
ligheter som denne omstillingen åpner. Men vi 
har også et moralsk ansvar for å ta vare på både 
naturen og de menneskene som rammes hardest 
av alvorlige klimaendringer, avslutter Gunnar 
Kvassheim.

I tillegg til det lokale opplegget lover stort
ingspolitikerne at partiet skal være på offen
siven i rikspolitikken på miljø og klima. I 
spørretimen hadde nylig stortingsgruppa en kli
maaksjon, hvor en rekke statsråder ble utfordret 
på klima innenfor deres egne områder.

Kampanjeopplegget blir sendt ut til alle loka
llagsledere og fylkesledere i disse dager. Kam
panjemateriell og informasjon er tilgjengelig på 
framtida.no og venstre.no/framtida

Fakta om Venstres klimakampanje
Venstres klimakampanje er laget for represent
anter i kommunestyrer og fylkesting. Kampan
jemateriellet inneholder forslag til interpellas
joner og framlegg i kommunestyre og fylkesting 
på klima og miljøområdet. Det overbyggende 
tiltaket er forslag om en lokal klimaplan. I kam
panjemateriellet finner vi også forslag til tiltak 
for å følge opp en lokal klimaplan, slik som å 
bruke kommunens markedsposisjon som inn
kjøper til å få på plass miljøløsninger lokalt.

For de som vil gå lengre i sin hjemkommune eller 
sitt hjemfylke er det foreslått å fremme forslag 
innenfor:
• Energisparing i kommunen
• Alternativ oppvarming
• Avfallshåndtering
• Gang og sykkelstier
• Biodrivstoff
• Kollektivtransport
• Holdningsskapende arbeid

I kampanjeopplegget oppfordres Venstrelag også 
til å:
• Markere Verdens miljødag og dele ut en 

miljøpris
• Dele ut løpesedler
• Arrangere en underskriftskampanje for klima

tiltak
• Arrangere en næringslivskampanje
• Samarbeide med lokale organisasjoner
• Organisere en sykkeldag
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skole

DJupEDAL HAR INGEN AGENDA
– Det virker som om Djupedal ikke har noe 
egentlig ærend i utdanningspolitikken, an
net enn å være barnehageminister. Bort
sett fra hans korstog mot friskoler og svik 
mot høyere utdanning og forskning er det 
forsvinnende lite politikk som meldes fra 
kunnskapsministeren. På ett og et halvt år 
som statsråd har Djupedal bare levert syv 
utdanningssaker til Stortinget – og to av 
disse har handlet om friskolene. Tilsvar
ende tall på samme tidspunkt i Bondevik 
II var 18, sier Odd Einar Dørum.

Venstre er misfornøyd med...
1. Svikter forskning og høyere utdanning.
2. Nekter å prøve ut kompetanseår for 

lærere.
3. Er ubesluttsom og vag med hensyn til å 

endre allmennlærerutdanningen.
4. Er ubesluttsom og vag med hensyn til å 

sikre at lærere har formell faglig bakg
runn i fagene de underviser i.

5. Utsetter å gjøre noe med den spesial
pedagogisk innsatsen i skolen.

6. Tar ikke skolen som interegreringsarena 
på alvor.

7. Vil ikke sikre at rusavhengige i institus
jon får den opplæringen de trenger.

VENSTRE TIL KAMp FOR
LæRERREKRuTTERING I FINNMARK
Venstre har lagt fram et forslag for å sikre 
lærerrekrutteringen. Tall fra Utdannnings
forbundet dokumenterer at mer enn 
halvparten av lærerne i den videregående 
skolen i Finnmark er over 50 år.

Venstres tiltak
1. Gjøre læreryrket mer attraktivt 
2. Etablere særskilte pedagogiske kvalifi

seringsstipend.
3. Innføre et kompetanseår for lærere i 

grunn og videregående skole.
4. Seniortiltak for å beholde verdifull kom

petanse i skolen

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

EN LØNN å LEVE AV
Det er en skam at foreldre til funksjons
hemmede barn bruker så mye tid på å 
skaffe seg oversikt over hjelpeapparatets 
muligheter og stønader.

Venstre leverte før påske inn et repre
sentantforslag på Stortinget om å utvide 
ordningen med omsorgslønn. Forslagsstil
lere var Venstres Gunvald Ludvigsen fra 
helse og omsorgskomiteen og André N. 
Skjelstad fra arbeids og sosialkomiteen. 
Ordningen er i dag lite brukt og lite kjent 
i kommunene. Det er også stor variasjon i 
størrelsen på omsorgslønn fra kommune til 
kommune.

Mulighet til å stille opp
– Venstre vil at de foreldrene som selv 
ønsker å være hjemme med funksjons
hemmede barn må få mulighetene til 
dette, sier Ludvigsen og Skjelstad.

I tillegg til å klare hverdagen må foreld
re også bruke svært mye tid på å orien
tere hjelpeapparatet om sitt barns behov, 
både for hjelpemidler og pleie. For foreldre 
som ønsker å ta vare på barna sine i hjem
met, bør det tilrettelegges et godt hjelpe
apparat og en omsorgslønn det er mulig 
å leve av.

Tilrettelagt modell
Fra media er det kjent at det er stor vari
asjon mellom kommuner når det gjelder 
lønns og ansettelsesforhold for personer 
som mottar omsorgslønn. Likeens er det 
stor variasjon i forhold til hvor mange 
som innvilges omsorgslønn og hvor mange 
timer som innvilges.

– Vi ønsker at en modell for omsorgslønn 
blir tilrettelagt som et spleiselag hvor 
kommunene garanterer for 5 000 kroner pr. 
måned, og at staten dekker det resterende 
opp til 80 pst. av 6 G, sier Ludvigsen og 
Skjelstad. Foreldre bør ha mulighet for å 
dele opp lønnen seg i mellom for de som 
ønsker det.

www.venstre.no/sosialtansvar

utålmodige
etter frihet
Folk er utålmodige nå. De har ventet lenge nok, 
mange av dem hele sitt voksne liv.
Audun Vindøy audunvin@venstre.no
Siden Kosovo ble et protektorat under FN i 1999 
har landet vært under administrasjon med beg
renset selvstyre. I mars la Martti Ahtisaari fram 
sitt forslag om veien mot selvstendighet for 
Kosovo, men som ved alle kompromisser er det 
ingen av partene som er spesielt fornøyd. 

VETEVENDOSJE
Den kosovoalbanske majoriteten er bekymret for 
at de foreslåtte områdene med kosovoserbere 
vil få så stort indre selvstyre at de i praksis blir 
stater innenfor staten. Serbia, på sin side, sier 
det er uaktuelt å godta et Kosovo fullstendig 
løsrevet fra Serbia som de på papiret fortsatt er 
en delstat i. Med Russlands sterke bånd til Ser
bia kan det bli vanskelig å få noen endret status 
for Kosovo gjennom FNs Sikkerhetsråd. 

Bevegelsen Vetevendosje (selvbestemmelse) 
har arrangert flere demonstrasjoner i Pristina 
de siste månedene, og ved en av dem ble to 
demonstranter skutt i hodet med gummikuler 
så de døde. På tross av dette fortsetter demon
strasjonene.  

TOLERERER KORRupSJON
– FN i Kosovo tolererer hva det skal være av kor
rupsjon blant våre politikere, så lenge de ikke 
protesterer mot påleggene ovenfra, sier Glauk 
Konjufca, talsmann for Vetevendosje. Folket har 
ingen påvirkning på hva som skjer i landet vårt, 

alt er en styrt prosess utenfra. Vi vil ha et reelt 
selvstyre uten serbiske øyer isolert fra resten av 
landet. Vi vil ha frihet og uavhengighet, og vi 
vil ha det nå!

Nettopp deltakelse i demokratiet og institus
jonsbygging er noe av det som OSSE har som 
oppgave å fremme i Kosovo. Men det går tregt, 
som mye annet. Spesielt når det gjelder kosov
oserberne er det nedslående, de boikotter i stor 
grad de politiske institusjonene. Økonomien 
sakker akterut i forhold til omverdenen, og mye 
på grunn av den uavklarte statusen er det van
skelig å tiltrekke seg utenlandsk kapital. 

OVERSETTER BØKER
Mens folket venter på en avklaring om fremtiden, 
har Venstres Opplysningsforbund prosjekter for 
å fremme utvikling og demokrati i Kosovo. Nå i 
mars ble Politisk Tenkning av Raino Malnes og 
Knut Midgaard ved Institutt for statsvitenskap 
på UiO oversatt til albansk. Professor Midgaard 
var i Pristina for å holde gjesteforelesninger ved 
universitetet i Pristina, og spørsmålene fra stu
dentene kretset uavvendelig rundt det ene store 
spørsmålet: Uavhengighet! Kan denne boka gi 
oss svarene på hvordan vi skal løse problemene 
og få selvstyre?

Den kan jo ikke det, men en kan håpe den 
vil være et godt bidrag til en opplyst debatt om 
demokrati og minoriteters rettigheter.

Vil ha forbud mot bruk 
av pasientjournaler
Trine Skei Grande vil for

by forsikringsselskapenes 

adgang til pasientjournaler. 

– Forsikringsselskapene vil 

ikke ha meg. Jeg får ingen 

forsikringer, sa Skei Grande 

til Aftenposten.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Nå har hun, sammen med  Gunvald Ludvig
sen (Helse og omsorgskomiteen), foreslått å 
stramme inn på forsikringsselskapenes innsyn i 
pasientjournaler i et representantforslag i Stort
inget.

Forslagsstillerne er bekymret for et vedva
rende økende press for å gjøre det enklere å 
samle, bruke og oppbevare personopplysninger 
om helse. – Særlig gjelder dette forhold knyt
tet til private, kommersielle interesser som for
sikringsselskaper, skriver Skei Grande og Ludvig
sen i bakgrunnen for forslaget.

BETENKELIG
Det er etter Skei Grande og Ludvigsens men
ing svært betenkelig at et stort antall instanser, 
også kommersielle, skal ha tilgang på private 
opplysninger om oss. Koblingen mellom kom
mersielle interesser og sensitive personopplys
ninger er svært problematisk, mener de.

Rammene for hva som 
o p p f a t t e s 

s o m 
« n o r 

mal» og «frisk» blir stadig trangere, og det 
finnes mange eksempler på at kortvarig bruk 
av enkelte medisiner defineres som risiko for 
sykdom, eller disposisjon for sykdom og dermed 
brukes for å korte ned på erstatning eller til ikke 
å gi mulighet for å tegne forsikring. 

– Jeg har ikke barn, så for meg er ikke dette 
like alvorlig som det ville vært hvis jeg for ek
sempel hadde vært alenemor. Da ville ikke mitt 
barn fått denne sikkerheten som helse og livs
forsikringer kan gi andre barn, sa Skei Grande 
til Aftenposten.

TILGANG TIL pASIENTJOuRNAL
Når man i dag undertegner en søknad om 
helseforsikring, samtykker man samtidig til 
at forsikringsselskapet får tilgang til pasient
journalen, eller til å spørre fastlegen om hvilke 
sykdommer den enkelte har hatt. Forsikrings
selskapene bruker store mengder informasjon 
fra helsevesenet. 

Skei Grande og Ludvigsen er også bekymret 
for at verken pasient eller lege har reell råder
ett over hvordan pasientinformasjon blir brukt 
i andre sammenhenger. Forslagstillerne har 

fått mange tilbakemeldinger om at pasient
er vegrer seg for å ta kontakt med hel
setjenesten fordi de ikke vil gi personlige 
og sensitive detaljer som blir stående i 
journalen og kanskje senere brukt mot 
dem.

Problemstillingen gjelder også i er
statningssaker. Pasientopplysninger tolkes 

på en måte som kan forkorte erstatning 
ved for eksempel bilulykker og 

lignende. Hvis pasienter 
tidligere har hatt prob
lemer med for eksempel 
hodepine eller psykiske 
plager, kan dette for
tolkes som en perma
nent lidelse av for
sikringsselskapet, til 
tross for at legen kan 
mene noe annet.

Forslag i Stortinget
Stortinget ber Regjeringen innføre et for
bud mot bruk av opplysninger i pasient
journaler til kommersielle aktører som 
f.eks. forsikringsselskaper.

Stortinget ber samtidig Regjeringen 
utrede og legge til rette for at nødven
dige helseopplysninger gis i særskilt erk
læring.
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GENERALSEKRETÆREN:

Lokalval er 
ikkje ei mein-
ingsmåling, 
Martin!
Apleiinga vil straumlinje

forma kommunenorge.

På vegne av partileiinga i AP har par
tisekretær Martin Kolberg kunngjort at 
kommunevalet til hausten «skal bli en 
folkeavstemning over Stoltenbergregjer
ingens politikk». Som den mest sjølvsagde 
ting i verda, reduserar Kolberg lokalvalet til 
ei intern meiningsmåling for AP.

Haldninga Kolberg og AP har til ein av ber
ebjelkane i demokratiet er skremmande. Det 
verkar som dei ser på lokalvalet som ein 
reiskap for det «Kongelege Norske Arbeidar
parti», ikkje ein reiskap for folket.  

Betre vert det heller ikkje når Kolberg i same 
andedrag nærast dikterar lokallaga i AP til 
å samarbeida raud – grønt lokalt. I sjølvgod 
iver vil AP–leiinga straumlinjeforma og uni
formera kommunenorge slik at ein har full 
kontroll frå Youngstorget.

For Venstre er dette eit utenkjeleg utspel og 
haldningar.  Ingen i Venstre sentralt ville 
tenkt tanken om å blanda seg inn og diktera 
kven ulike lokallag skal samarbeida med. Me 
har full tillit til at det har ein best føreset
nadar for å vurdera lokalt, tilpassa lokala 
tilhøve og behov. Sjølvsagt.

Etter utspelet til Kolberg bryt eg likevel 
regelen på eitt punkt: Gjer først eit godt 
val, få dinest AP til å støtta ein Venstreord

førar i kommunen dykkar. Vis 
at mange lokallag har 

langt meir prinsipielle 
og kloke haldningar 
til lokaldemokratiet 
enn kva sentrallei
inga i partiet har. 

Nye sikkerhets-
regler på flyplasser
For første gang etter at nye 

sikkerhetsregler på flyplasser 

er trådt i kraft, skulle jeg ut 

og fly. Vel ante jeg at det 

var blitt strengere, men jeg 

hadde ikke satt meg inn i 

hvor strengt. Min flytende 

lipgloss skulle vise seg å 

bli et problem. Det ble visst 

kroppen min også.

Første feil jeg gjorde var at jeg la lipglossen min 
løs når den skulle gjennom belysning. Neste feil 
jeg gjorde var å ikke ta pc’n ut av veska. Siste 
feil var at kroppen min utløste høylytt piping 
når jeg gikk igjennom sikkerhetsporten.

Lipglossen ble lagt i en egen pose med tett luk
king. Pc’n ble tatt ut av veska og kjørt igjennom 
kontrollen på nytt. Disse ble godkjent, men ikke 
jeg.

Jeg begynte med å ta av meg belte, og gikk 
igjennom kontrollen på nytt. Pip, pip, pip. Det 
hjalp altså ikke. Vakten tok kroppen i øyesyn 
fra topp til tå og sa: 

«du trenger ikke å ta av deg mer, men jeg må 
kroppsvisitere deg». «Hhmm, ja vel hva mener 
du med det,» sa jeg. «Bare stå med armer og 
ben fra hverandre, så skal jeg sjekke deg med 
denne,» sa han, og tok frem en metalldetek
tor. Han sveipet oppover og nedover på kroppen 
min, og det peip både her og der. Hvordan i alle 
dager ender dette, tenkte jeg. Så kom konklus
jonen: Det er støvlettene dine, så du kan få gå. 
Da var køen begynt å bli lang bak meg, og jeg 
følte meg litt avkledd i dobbel forstand.

Jeg synes det er svært viktig at vi har trygge 
sikkerhetsrutiner på flyplasser, men vi må ikke 
gjøre alle til mistenkelige terrorister av den 
grunn. Det må kunne gå an å lage sikkerhets
regler som er trygge, men likevel enklere å 
gjennomføre for vaktene og ikke minst mindre 
uverdig for de reisende.

Denne bloggen finner du også: 
www.venstre.no/blog/tonjelowergurholt

Oversikt over Venstremedlemmer som blogger 
på www.venstre.no finner du på
www.venstre.no/bloggere

BLOGGEN
Tonje Løwer Gurholt
fylkesleder i Telemark 
Venstre

stortinget

MER FOLKESTyRE OG MER LOKAL FRIHET
Flertallet i kommunalkomiteen, bestående 
av regjeringspartiene og Venstre, la 17. 
april fram innstillingen om forvaltningsre
formen. 

For Venstre har det vært viktig å bidra til 
et bredest mulig flertall for å sikre et ro
bust mellomnivå i forvaltningen

– Venstre mener et sterkt og desentralisert 
folkestyre er viktig for å balansere statens 
makt og en tiltagende sentralisering, sier 
kommunalpolitisk talsperson i Venstres 
stortingsgruppe, Vera Lysklætt.

– De nye fylkene vil etter Venstres mening 
gi godt grunnlag for en styrket regional 
utvikling, bli en styrket samarbeidspartner 
for kommunene og vil også være i stand til 
å kunne ta imot ytterligere oppgaver fra 
staten, sier Lysklætt.

Venstre ønsker primært å flytte sykehusene 
tilbake til mellomnivået, men vil i første 
omgang avvente evalueringen av sykehus
reformen.

Gjennomslag
Venstre har fått gjennomslag for følgende:
•  Folkestyret og et desentralisert 

demokrati skal styrkes, bl.a. gjen
nom at fylkesmannen avgrenses til et 
tilsyns og kontrollorgan. Regjeringen 
skal komme tilbake til spørsmålet om 
framtidig betegnelse på fylkesmannen.

•  Enhetsfylke kan bli modell der det er 
regional vilje til dette.

•  Et enklere Norge;  offentlig forvaltning 
skal forenkles og det ryddes i det 
statlige konglomeratet av ulike region
ale statsorganer.

•  Får delta mer forpliktende i utredninger 
og lovarbeid i det videre arbeidet med 
reformen.

•  Å utrede en ny oppgave til kommunene; 
samordne og styrke miljøinformasjon. 
Arbeidet med å utforme denne op
pgaven vil imidlertid starte så snart 
som mulig i stedet for å vente til etter 
2010.

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i mars fra MMI, Opinion, TNS Gallup,Sentio Research Norge, 
Norstat, Norsk Respons AS og Infact. Kilde: Institutt for samfunnsforskning UIO, v/ Bernt Aardal. 
Målingen ville gitt de borgerlige partiene 91 mandater og regjeringspartiene 78.

meningsmålinger

kalender
MAI   
7. Sentralstyremøte Oslo 
8. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon 
17. Grunnlovsdag/Kr. himmelfartsdag  
26.28. Pinse  

JuNI  
5. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon 
8. Sentralstyremøte Oslo 
9.10. Landsstyremøte Tromsø 

AuGuST   
20. Sentralstyremøte

nytt fra partiet
VENSTRE MED TILBuD I 3�� KOMMuNER
Venstre stiller med 297 rene Venstrelister 
til valget, og deltar på 25 felleslister. 
Dermed vil bortimot 98% av befolkningen 
ha et tilbud om å stemme Venstre ved kom
munevalget 10. september. – Det er svært 
hyggelige tall, og mange har gjort en kjem
peinnsats, vi har nå 13 lister mer enn i 2003 
til tross for 4 færre kommuner, sier Runolv 
Stegane som har koordinert arbeidet i hoved
organisasjonen. 

– I tillegg har Oslo 15 lister til bydelsval
gene, noe som er nytt ved dette valget, sier 
Stegane. I 2003 hadde 4 bydeler prøvevalg 
med direktevalg av bydelsmedlemmene, og 
det fungerte så godt at alle byens 15 bydeler 
får direktevalg fra 2007. 

Venstre har satt seg et mål på 7% ved 
lokalvalget. Ved sist stortingsvalg fikk Ven
stre 5,9% av stemmene. – Tatt 
i betraktning at Venstre 
tradisjonelt gjør det bedre 
ved lokalvalg, enn ved 
stortingsvalg lover dette 
bra, mener Stegane. Selv 
er han ordførerkandidat i 
Sigdal i Buskerud, der han 
nå er varaordfører. 

parti Februar Mars Mandater mars Mandater �005 +/- 
Ap 29,3 30,3 54 61 7
Frp 26,7 26,3 47 38 9
Høyre 15,9 15,3 25 23 2
SV 7,9 7,9 13 15 2
Krf 6,2 6,2 10 11 1
Sp 5,9 6,1 10 11 1
Venstre 5,2 5,1 9 10 1
Rødt – 1,6 1 0 1
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helt liberalt
unge venstres side

Sommerleir
i unge Venstre

Når solen skinner en uke i strekk,  alle 
jentene er flørtete og alle guttene kjekke, 
da vet du at du er på Unge Venstres som
merleir!  Der samles over 100 frie og lib
erale ungdommer fra hele landet. I tillegg 
til å møte nye mennesker og være med 
på mange morsomme og spennende aktiv
iteter, er dette også stedet for å lære mer 
om Unge Venstre og hva vi skal kjempe for 
i valget til høsten!

De dyktigste folkene Venstre og landet 
ellers har å by på kommer for å fortelle 
oss om god miljøpoltikk, en friere skole 
med muligheter for alle, og hvordan vi 
kan gjøre livet bedre for alle som trenger 
felleskapets hjelp. Sett av tida fra �8. juli 
til 3. august, og bli med! Som alltid er vi 
på Hove leir, Tromøya utenfor Arendal. 
Vi bor i ålreite hytter, har store områder å 
boltre oss på og sjøen fem minutter unna. 
Vi sees på sommerleiren!

Du kan melde deg på ved å sende mail til 
unge@venstre.no eller gjennom nettsi
dene våre på http://www.uv.no/arkiv/
hendelser/sommerleir

Kva er eigentleg fildeling?
Ting du lurer på om Venstre sin nye opphavsrettspolitikk, som du ikkje 
tør spørje om.

KVA ER FILDELING?
Nettet slik vi kjenner det, blei utvikla av uni
versitetsmiljø som ville ha ein enklare måte å 
dele forskingsarbeid på, men det tok ikkje lang 
tid før brukarane fann ut at det kunne brukast 
til å dele andre ting også. I 1994 kom det ein 
ny metode for å gjere musikkfiler mindre, mp3, 
noko som gjorde det mogleg å dele musikk med 
høg kvalitet. I 1999 kom Napster, ei teneste 
som gjorde det mogleg å finne ut kva musikk 
som låg på andre maskiner i eit nettverk, og 
hente filene direkte derfrå. Napster hadde også 
ny teknologi som gjorde søking og nedlasting 
mykje meir effektivt. 

NApSTER BLEI STENGD. KVIFOR KAN VI IKKJE 
GJERE DET MED ALLE DEI ANDRE FILDELING-
STENESTENE?
Napster baserte seg på nokre få sentrale mask
iner – serverar – med lister over filene som var 
tilgjengelege på nettverket. Derfor kunne eiga
rane av serverane haldast ansvarleg for piratko
piering. Nyare fildelingstenester baserer seg på 
system som ikkje treng serverar. Det eksisterer 
ikkje lenger noko sentral datamaskin som kan 
stengast ned for å stoppe fildelinga. Den ein
aste måten å hindre ulovleg fildeling er gjen
nom å innføre nye typar datamaskiner som har 
innebygd maskinvare som hindrar fri kommuni
kasjon på internett og fri bruk av eigne data
filer. Slike teknologi er under utvikling. Dette er 
ein alvorleg trugsel mot våre personvernrettar, 
og eit uakseptabelt alternativ for Venstre.

KVA ER DRM?
Digital Rights Managmenet (DRM) er tekniske 
løysingar som avgrensar korleis du kan bruke 
datafiler. Desse metodane hindrar deg i å kop
iere filene som du vil, og frå å bruke dei på det 
avspelingsutstyret du vil. Dei fleste musikkfilene 
som kan kjøpast lovleg på internett inneheld 
DRM. DRM er meint å hindre piratkopiering, men 
resultatet er truleg det motsette – fordi lovleg 
kjøpt musikk har avgrensingar i korleis den kan 
spelast av som ulovleg musikk ikkje har, vel 
sjølv dei som elles ville vore villig til å betale 
for musikk å hente ned musikken gratis. 

Venstre vil forby DRM, fordi vi meiner slik 
teknologi tek frå brukaren dei rettane ho burde 
ha til å bruke lovleg kjøpt musikk som ho vil. 

DRM hindrar dessutan konkurranse fordi musikk 
kjøpt frå ein utsalsstad berre kan spelast på 
det avspelingsutstyret utsalsstaden har avtaler 
med.

TApER IKKJE ARTISTANE
MyKJE pENGAR på FILDELING?
Platebransjen i Noreg påstår at dei taper 8
16 mrd. i året på grunn av piratkopiering, 
men dette er eit lite truverdig tal, ettersom 
omsetninga aldri har vore på meir enn 2 mrd. 
Omsetningstala for musikk har gått ned sidan 
1999, men ikkje veldig dramatisk, og sjølv om 
det blir seld færre CDar, så er det totale talet 
på musikkeiningar lovleg seld aukande om ein 
reknar med musikk kjøpt på internett eller mo
biltelefon. Dei reduserte inntektene skuldast 
blant anna at nye distribusjonsformer kuttar 
bort fordyrande ledd mellom artisten og kunden, 
og at internettmusikk har mindre produksjons 
og distribusjonskostnader. Auka konkurranse 
i underhaldningsbransjen har også vore med 
på å presse prisane på musikk nedover. Desse 
faktorane rammar inntektene til platebransjen, 
men i liten grad inntektene til artistane. 

HINDRAR pIRATKOpIERING NyE ARTISTAR
FRå å SLå GJENNOM?
Dette er også ein påstand frå platebransjen, 
men det eksisterer ingen dokumentasjon for 
det. Tvert imot er mange nyare artistar (som 
Timbuktu) positive til fri fildeling. Nålauget 
for å få platekontrakt med dei store selskapa 
er i utgangspunktet så trongt at fildeling gjer 
liten forskjell. Den nye generasjonen artistar 
vel å klare seg mest mogleg utan platebransjen, 
og brukar gjerne nettet for å distribuere eigen 
musikk. Fildeling gjer det mogleg for desse 
artistane å nå eit mykje større publikum enn 
det som tidlegare var mogleg.

KAN TApTE INNTEKTER KOMpENSERAST?
Ja. Vi brukar mykje meir pengar på bibliotek 
for fritt å distribuere litteratur enn det plate
bransjen tener på musikk (og likevel kjøper folk 
bøker, og ingen har enno skulda biblioteka for å 
truge opphavsretten til forfattarane). Bransjen 
og Trond Giske overdriv enormt kor mykje ei slik 
kompensasjonsordning ville koste. 

Brukarfinansierte kompenasjonsordningar er 
eit alternativ. Vi kompenserer til dømes allereie 
forfattarar for kopiering på kopimaskiner, gjen
nom ei avgift på kopiar av åndsverk. Ei tilsva
rande avgift kan til dømes leggast på trafikk på 
breibandnettet. 

ER VENSTRE MOT OppHAVSRETT?
Nei. Opphavsrett er meint å balansere inte
ressene til opphavseigarane opp mot brukarane. 
Over dei siste åra har denne balansen blitt 
svekka, fordi mektige næringsinteresser har 
drive effektiv lobbyverksemd for å styrke eigen 
posisjon. Dette er verken artistar eller brukarar 
tente med. Det er dei store bransjeselskapa som 
sit att med heile gevinsten. Vår nye politikk ret
tar opp balansen.

HAR Du ANDRE SpØRSMåL?
Du finn ei langt meir omfattande liste spørsmål 
og svar på www.uv.no/fildeling

INNLEGG
Hans Andreas Starheim

Jippi!
Det er valgkamp i år og folk kan stemme på Venstre i over 300 kommuner i landet.  

Unge Venstre inviterer alt som kan gå og stå av Unge Venstre folk på valgkampseminar i Oslo 
den 24.27. Juni. Her vil du få en innføring i Venstres politikk på områder som skole, miljø, 

kultur og sosialt ansvar. Stortingsrepresentantene vil gi deg en gjennomgang av viktige 
lokale saker på profilområdene til Venstre. På seminaret får du tips om hvordan skape blest 
om Venstre sine saker på litt utradisjonelle måter der du bor. Det blir debattskolering ved 

Unge Venstres eliteteam. De vil lære deg hvordan du skal selge Venstre i skoledebattene og 
svare på alle mulig rare spørsmål man får på stand.

Trine S. Grande, Odd Einar Dørum og Terje Breivik kommer. Kommer du?
Du får 600, i reisedekning og resten av seminaret er gratis.

Meld deg på til: anne.solsvik@venstre.no

Demokrati i praksis
Unge Venstre satte et sterkt 

preg på de politiske debat

tene når Europas liberale ung

domspartier møttes i Berlin 

fra 20. til 22. april til kon

gressen i LYMEC (European 

Liberal Youth).

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle få så stort 
gjennomslag, men dette viser at det går an å 
vinne frem med gode argumenter. Dette er eu
ropeisk demokrati i praksis, sier leder i Unge 
Venstre LarsHenrik Michelsen.

Av totalt tolv resolusjoner som ble debat
tert på kongressen, sto Unge Venstre bak tre 
av dem. – Vi ønsket å bringe vårt engasjement 
for VestSahara og Iran inn på den europeiske 
arenaen, og i tillegg hadde vi fremmet en inn
vandringsresolusjon for å markere motstand 
mot den restriktive innvandringspolitikken som 
LYMEC vedtok på kongressen i sveitsiske Win
terthur i fjor, sier Unge Venstres internasjonale 
leder Boye Bjerkholt.

Det var den siste resolusjonen, med tittelen 
«Riv ned Festning Europa», som skapte desidert 

størst debatt i løpet av hele kongressen. I teks
ten bes EU åpne grensene for fri arbeidsinnvan
dring fra resten av verden, innføre jobbsøkervis
um som gjør det lettere for folk å søke lykken i 
Europa, samt legge frem en plan for å redusere 
visumbegrensingene inn til Europa.

– Liberalismen er ikke til for stater. Liberalis
men er til for mennesker, sa Michelsen under 
debatten, og ble spontant avbrutt av applaus 
fra halve salen i det som utviklet seg til å bli 
en lang og opprivende debatt mellom en ideolo
gisk fløy på den ene siden og en mer pragmatisk 
fløy på den andre. Men tross innbitt motstand 
fra et samlet Bureau og mange fra Sørog Vest
Europa, fikk uttalelsen til slutt støtte fra to 
tredjedeler av stemmene i salen, deriblant hele 
ØstEuropa.

De øvrige resolusjonsforslagene fra Unge 
Venstre skapte langt mindre kontrovers. I sin 
hilsningstale til kongressen nevnte Taiwans 
EUambassadør Dr. Michael Kau resolusjonen 
om VestSahara som et eksempel på den kjem
pende liberalismen, og det var en enstemmig 
kongress som stilte seg bak kravet om at EU 
må anerkjenne VestSahara som en uavhengig 
stat. Også kravet om at EU må fjerne det iranske 
folkets mujahedin fra sin terrorliste, i tråd med 
EFdomstolens avgjørelse fra desember i fjor, 
ble vedtatt med overveldende flertall.

– LYMEC er vår kanal inn til de viktige be
slutningsarenaene i EU. I løpet av helga har vi 
fått satt fokus på de sakene vi er opptatt av i 
Unge Venstre og viderebrakt vårt engasjement 
til likesinnede fra resten av Europa. Det viser 
hvor viktig det er å delta i debatten. Makten 
ligger ikke i de fire stemmene Unge Venstre har 
på kongressen, men i de gode argumentene. 
På samme måte tror jeg Norge kunne hatt mye 
å bidra med i den europeiske debatten som 
foregår i Europaparlamentet og i EUs Minister
råd, om Norge hadde vært medlem i EU, avslut
ter Bjerkholt.
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siden sist

pOLITISK FORBILDE
– Venezuelas president Hugo Chavez. Han 
er i ferd med å ta grep i et land der for
skjellene er store og fattigdommen omfat
tende. Han gjør som arbeiderbevegelsen 
har gjort i Norge: Bruker fellesskapet for å 
omfordele ressursene. 

Jan Davidsen,
leder i Fagforbundet (Dagsavisen)

Eu I
– Fred er viktigere enn kornpriser. Jeg 
avviser at Venstre har fjernet seg fra sent
rum. Dette er dårlig demagogi fra Haga. 
Haga må besverge andre ut av et sentrum 
hun selv har beveget seg og Sp bort fra.

Lars Sponheim (Nationen)

Eu II
– Jeg utelukker ikke at det kan skje ting 
som gjør at jeg kan bli tilhenger en dag. 
Men da skal det snø et visst sted. Men: Det 
kan også godt skje at det skjer en del ting 
i EU som snur jafolk.

Øystein Mørkved
til Venstres landsmøte

Eu III
– Norge var et fyrtårn i miljøpolitikken. 
Men fyrtårn er noe man seiler forbi. Det 
har EU gjort i klimapolitikken.

Monica Tjelmeland
til Venstres landsmøte

FRAMTID
– Folk vil ikke ha ferdige løsninger tredd 
ned over hodene sine, de vil ikke ha re
verspolitikk, de vil ikke passe inn i regje
ringens A4samfunn, de vil ikke være regje
ringens gjennomsnittsmenneske – den 
lykkelig gjennomregulerte sosialdemokrat. 
Den tid er forbi.

Lars Sponheim
ttil Venstres landsmøte

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

partifolk

Denne gangen starter vi med Gaute Dahl i 
Nordland som fylte 35 år den 11. april. Trine 
Radmann fylte 39 år 15. april, og samme dag 
runder Nordland Venstres «Grand old man» 
Håkon M. pettersen i Fauske 74 år. Atle 
Hagtun, sekretariatsleder i Venstres stor
tingsgruppe fylte  57 år 16. april. Tidligere 
Naturvernforbundgeneralsekretær Tore Kill-
ingland fylte 54 år 19. april. Den 23. april 
ble tidligere Unge Venstreleder Monica 
Tjelmeland endelig 30 år.  per Tore Woie, 
som har forlatt Venstres Hus til fordel for et 
Arendalshus, der han etter sigende kan fiske 
fra terrassen, fylte 38 år 26. april. Samme 
dag fyller eksstatssekretær og eksVenstreav
isredaktør Reinert Leirvik 40 år, og Jørgen 
Wahlberg på Grünerløkka fyller 35 år på en 
dag som også i år er akkurat samme dag som 
Reinert og Per Tore. Eli M. Lyngøy, kom

munestyremedlem i Brønnøy, fyller på sin 
side 45 år den 29. april. Jan Kløvstad fyller 
51 den 13. mai. Dagen etter, 14. mai blir Jan 
Christian Kolstø, Venstres sjefsinformasjon
sinnselger, hele 35 år. Håvard Hugås, ex
Unge Venstre generalsekrær, og nå SuperJo
nas’ utsendte i Geneve, fyller 37 år 16. mai. 
Gunn-Vivian Eide, som både er tidligere led
er i Unge Venstre og bor på Nøstet i Bergen, 
blir 43 år. Og sist men ikke minst, 23. mai 
blir o’store høvdig (ugh!) Lars Sponheim 
hele 50 år. Gratulerer alle sammen. 

(I avdelingen for feilinformasjon, tar vi med 
at Judith Kapstad fylte 57 år 14. februar. 
Ikke 60 som liberal opplyste i forrige num
mer.)

pomp og prakt i Håkonshallen
Det kjedelige med at vi er blitt et mel
lomstort parti er at noen må sitte ba
kerst. Det morsomme er imidlertid at den 
til tider muntre stemningen der bak ikke 
ble oppdaget av ledelsen.

Man må velge sine ord med omhu når man skal 
omtale en sådan affære som landsmøtemidda
gen på Venstres landsmøte i Bergen (man vil jo 
gjerne ha jobb også etter at dette tidsskrift er 
publisert). Men noen av oss trodde vi var godt 
forberedt på Bergens pompøse pomp og prakt, 
etter å ha hørt Herman Frieles hilsningstale til 
landsmøte fredag. Vi tok feil.

Etter at landsmøtet hadde rota litt rundt i kjel
leren i Håkonshallen en times tid, gått litt i ring, 
forvillet seg inn i et par fangehull og lekt stolle
ken i storsalen, satt vi omsider til bords. «Kongen 
kommer» kauka en mann, og inn kom en kvinde 
utkledd som konge. – Har ikke vi nettopp avskaffet 
han (evt. henne). Kom det fra tørt bakerste benk.

Etter en dialog langt der fremme, kom det om
sider litt mat på bordet. Først en bolle, bra for vi 
var sultne (og tørste). De flotte vannkaraflene 
ble satt på bordet, men de gikk tomme da de kom 
til oss, vi fikk plastikkvann. Og litt lite vin. Fiffi. 

Forretten kom på bordet. Chilimarinerte scam
pi og blåskjell. Bakerste benk holdt et øyeblikk 
kjeft og spiste. – Nam, nam, det smakte faktisk 
chili, sa noen, flott vin også, en Château Bon
net. Det neste på programmet var en bergensk 
sursteik, det vil si, det var noe kauking på dansk 
av hun kongen innimellom der også... Panelet på 
bakerste benk spiste ikke dette opp, men drakk 
desto mer, og «Takkformatentaler» Roar Sol
lied konstaterte ganske så riktig at den heller 
ikke var særlig sur. I tråd med det svært lokalt 
inspirerte menyvalget er det mye som tyder på at 
rosenkålen som fulgte sursteiken var kokt i vann 
tappet direkte fra Bryggen. Det ble ikke spart på 
noe denne kvelden, heller ikke saltet.

Til sist ventet det noen plommer fra Hardanger 
med krem. Så litt rart ut, men smakte nydelig! 
Etterfulgt av en enda bedre festtaler, Linda Eide, 
selverklært keivhendt, lesbisk dame fra Voss og 
NRK Hordaland. Etter seansen i storsalen var 
slutt ble flokken geleidet ned i katakombene 
igjen, til kaffe og konjakk før noen tok en dans, 
og andre fant en bar.

 Takk til Bergen og Hordaland Venstre for å 
vise oss Bergen på sitt beste. Andre når dere ikke 
opp til knærne i pomp og prakt :)

MILJØMERKET
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