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Denne ukulturen har dessverre også spredd 
seg til de øvrige regjeringspartiene Sp og SV. 
Vi opplever i sak etter sak at stortingsflertallet 
møter opposisjonen med den totale taushet: 
Ingen respons, ingen motstand, ingen ar
gumenter, er regjeringspartienes tydelige 
strategi. Det er nesten som om regjeringen 
og regjeringens parlamentariske grunnlag opp
lever Stortinget som noe som er forstyrrende 
og unødvendig for den rødgrønne idyll.

I finanskomiteens innstilling til revidert nas
jonalbudsjett som er på nesten 300 sider, 
begrenses regjeringspartienes merknader 
og dermed politiske synspunkter seg til un
der en halv side. Dette er en utvikling som 
bekymrer meg, fordi den forvitrer demokratiet. 
Grunnlaget for demokrati er at ytringer møter 
ytringer i det åpne rom. Nå ser vi gang på 
gang at regjeringspartienes strategi – både 
overfor opposisjon og de få som nå føler det 
bryet verd å stille i Stortingets åpne høringer 
– er den totale taushet.

Et annet påfallende trekk er at regjeringspar
tienes partiledere uteblir fra partilederdebat
ter i regi av TVkanalene. Som den partilederen 
som har sittet i Stortinget lengst, må jeg si at 
jeg aldri har opplevd maken. Dette må være 
første gang det ikke har vært mulig å samle 
partilederne til en oppsummerende partileder
debatt etter en stortingssesjon – og det foran 
et valgår. Det er uhørt og det er trist for den 
politiske debatt og demokratiet.

Dersom vi skal forsøke oss på en oppsummering 
nå når vi har kommet halvveis i denne stortings
perioden er det tre ting som er påfallende:

• Det første er som jeg har påpekt regjering
spartienes manglende vilje eller evne til å 
møte argumenter og forslag fra opposisjonen 
med motargumenter. Jeg tror det skyldes at 
ting som kommer til Stortinget fra regjeringen 
er så «ferdigprutet» at det ikke er mulighet 

eller rom for regjeringspartiene på Stortinget 
for noe som helst. Dessuten virker det som 
om regjeringspartiene på Stortinget er ikke i 
stand til å samle seg for å argumentere for 
regjeringens politikk.

• Det andre er at saker kommer til Stortinget 
lenge etter at de er lovet. Det er en ærlig sak 
at det tar tid å bli enige mellom tre partier 
som står så pass langt fra hverandre i viktige 
politiske spørsmål som regjeringspartiene, 
men det er direkte uhørt at sakene skal kom
me så sent at Stortinget må utvide sesjonene 
– og hva enda verre er, er at den viktigste 
saken i vår tid, saken om regjeringens plan for 
å nå sine egne klimaforpliktelser kommer til 
Stortinget etter at parlamentet er stengt og 
etter at samtlige debattredaksjoner i TV har 
tatt sommerferie.

Det tredje påfallende trekket er at det som 
åpenbart samler regjeringen og regjerings
partiene mest er opposisjon til den forrige 
regjering. Vi opplever stadig vekk at enkelt
statsråder fortsatt opptrer som, eller drømmer 
seg tilbake til, en tilværelse i opposisjon. Ven
stre skal definivt bidra til at akkurat denne 
rødgrønne drømmen går i oppfyllelse.

For øvrig gjenstår det for meg å ønske 
dere alle en god sommer. 
Husk på å allerede nå 
å være synlig i deres 
lokalaviser og and
re lokale medier 
med leserinnlegg 
og utspill. Som
meren er en 
ypperlig anled
ning for dere til 
å vise dere frem 
for velgerne. 

Sommerhilsen
fra Lars

Rødgrønn fler-
tallsarroganse
Etter knapt to år med den APdominerte regje
ringen er det påfallende hvordan den lukkede 
kulturen i AP har satt sitt preg på regjeringens 
arbeid.
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Valg 2007:
Valgets vilkår

Venstre mener at det personlige ansvaret er 
ufravikelig og at politisk makt skal komme 
nedenfra. Alt dette forutsetter at hver enkelt 
av oss har god nok informasjon til å velge og 
delta.

Venstre så informasjonssamfunnet komme da 
landsmøtet vedtok prinsipprogrammet i 1996. 
Ordet informasjon kommer fra engelsk og kan 
bety undervisning, underretning, opplysing el
ler viten. Begrepet informasjon kan ha mange 
ulike betydninger alt etter hvilken sammenheng 
det brukes i, og er tett relatert til begreper 
som mening, kommunikasjon, kunnskap, data 
og representasjon. Vi vet etter hvert en god 
del om hvordan vi kan finne frem i informas
jonsmengden, men vi har også erfart at det tar 
tid å orientere seg. Da Venstre vedtok et nytt 
prinsipprogram i april 2007, pekte landsmøtet 
på tre viktige utfordringer for å ta vare på delt
agelse, styring og mangfold i demokratiet. Disse 
ufordringene er å skape et demokrati som alle 
synes det er verdt å ta del i, å videreutvikle en 
rettsstat som ivaretar både frihet og trygghet, 
og å utløse kraften i et mangfoldig samfunn. 
Det sier ingenting om informasjonssamfunnet. 
Om informasjonsflommen som lammer. Eller om 
samfunnet som lar mange av oss leve et godt 
liv uten at vi trenger å bruke tid på å prøve og 
forstå prosessene som ligger bak. Det behøver 
ikke bety at vi ikke vil ta ansvar – det kan bety 
at vi mangler noe. Kan det være at til tross for 
mengden, er ikke den tilgjengelige informasjo
nen god nok?

Det var uken etter at Valla gikk av. Senter
partiet ville at prisøkningen på jordbruksprodukt 
skal være på linje med lønns og kostnadsveksten 
i samfunnet forøvrig, avisene meldte at egenan
delen øker med 5%, og Solberg bekymret seg 
for russisk nasjonalisme mens Bondevik advarte 
Bush mot å bombe Iran. Aftenposten kunne for
telle at to av tre norske velgere ønsker å stemme 
på nettet, KrF ville ha bort bensin og dieselbiler 
innen 2020, og en filosof fra Blindern prøvde å 

finne ut hva det var Halvorsen egentlig sa om 
de barnehagene mens forfattere og forlag raste 
mot kunnskapsministeren og forslaget om gratis 
skolebøker. Lørdag var jeg i min nieses toårsd
ag. Søndag leste jeg avisen over en lengre froko
st, var innom en fotoutstilling og spiste middag 
med en kompis. Mandag trådte en omorganiser
ing i kraft der jeg jobber. Tirsdag gikk jeg glipp 
av Bondeviks alvorsord fordi jeg måtte ut i byen 
etter jobb for å se etter en ny vårjakke. Onsdag 
hadde jeg med meg noen papirer hjem, men fikk 
med meg Solbergs bekymringer. Torsdag ble jeg 
lenger på jobben for å få taket på en ny prog
ramvare. Jeg leste kulturdelen av avisen da jeg 
kom hjem – jeg skulle kanskje lest nyhetsdelen i 
stedet. Jeg husker ikke hva som sto i avisen på 
fredag, men jeg fikk lest den, jeg fikk med meg 
Skavlan og jeg fant ut at jeg trenger en ny sofa. 
Så lørdag dro jeg til IKEA, men sofaene der var 
enten for lange, for brede eller for myke. Mens 
jeg ventet på bussen tilbake til byen kunne jeg 
lese i avisen at Senterpartiet vil ha enda dyrere 
mat. Det var uken etter at Valla gikk av. Ver
dien av informasjon utløses først når noen tar 
den til seg, setter den inn i en sammenheng og 
forstår. Jeg vil gjerne forstå det som skjer i sam
funnet rundt meg – innimellom barnebursdager, 
omorganiseringer, og turer til IKEA. Jeg tror det 
er flere som meg. Vi står foran et nytt valg til 
høsten. Vi trenger informasjon som er kort, kor
rekt og fullstendig: fortell oss hva det dreier seg 
om, hvorfor vi skal bry oss, og hvordan vi kan 
bidra – først da har vi et reelt valg.

LEDER:

Enten er du på 
nett, ellers er 
du ikke
Internet ble lansert i Norge 

for ca. 12 år siden. Men det 

tok lang tid og en rivende 

utvikling før de politiske 

partiene for alvor tok dette 

nye mediet i bruk. 

Men forrige valgkamp må kunne sies å være 
den første ordentlige «Internettvalgkam
pen». Hvis du ikke er på nett i denne valg
kampen, blir du ikke valgt.

Det er kanskje å sette det litt på spissen, 
men du har iallfall en unik mulighet til å pro
filere deg selv og din politikk på, dersom du 
gjør det. Og ikke minst – det er et medium 
du har full kontroll på. I hvert fall nesten. Og 
mulighetene er mange.

Ordførerkandidat for Elverum Venstre, Line M. 
Rustad, har fått sin egen fan club på Facebook, 
en av de nye møteplassene på Internet. Grup
pen har  allerede 167 medlemmer, før valgkam
pen har startet. Rogaland Venstre har i over et 
år målrettet tatt i bruk video på sine sider for 
å presentere sine kandidater og politiske saker 
og budskap. Alle de store mediehusene i Norge 
satser stort på nett i kommende valgkamp. Alt 
er med på å gi større oppmerksomhet rundt 
valget, og mulighet for velgerne til å finne sine 
lokale kandidater i sin kommune. Kanskje ser 
vi en utvikling der tradisjonell valgkamp med 
folkemøter, aviser og tv blir mindre viktig, et
tersom man kan gå til kilden direkte, gjennom 
å besøke et lokallag av Venstre direkte å finne 
den informasjonen man trenger for å gjøre seg 
opp en mening.

Venstre er klare til valgkampen, og lan
serte sine nye nettsider allerede 1. februar 
i år. Det var viktig å være tidlig ute, for å 
gi alle lag mulighet til å sette seg inn i den 
nye løsningen. Etter vel 4 måneder i drift er 
resultatet at 283 av Venstres lag har et tilbud 
på nett, pluss 19 fylkeslag, og 31 bloggere. 
Venstre står derfor godt rustet foran denne 
valgkampen. Lykke til, og god sommer!

PS! Det skader selvsagt ikke å skrive et le
serinnlegg eller 5 i sommer...

Venstres visjon er et so

sialt og liberalt kunnskaps

samfunn hvor folk har frihet 

og mulighet til å skape sin 

egen vei til det gode liv, og 

der vi tar ansvar for hverandre 

og miljøet. 

GJESTESKRIBENTEN
Vivi Glückstad Karlsen
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Venstre bekrefter sin rekordoppslutning i Oslo i en ny meningsmåling. 
Ifølge Aftenposten Aften har partiet en oppslutning på 9,4 prosent. 
– Jeg tror folk har fått øynene opp for et tydelig sosialliberalt parti, 
som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet, 
sier leder i Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Målingen er gjennomført av Norsk Respons, og 
siste hovedstadsmåling ble gjort i mars. Da fikk 
Venstre 10 prosent, noe som innebærer seks 
plasser i bystyret.

– En stemme på Venstre er en stemme på Frp, 
tordnet Aps byrådslederkandidat Rune Gerhard
sen overfor Aften.

STEM på VENSTRES pOLITIKK
En avslappet Ola Elvestuen påpeker at Venstre 
tydelig har avslått å sitte i byråd med Høyre 
og Frp.

– Påstanden fra Gerhardsen faller dessuten på 
sin egen urimelighet. Det er bare å se på hva 
vi har oppnådd av praktiske resultater de siste 
årene. Tenk på Sporveien, masse miljøsaker, by
utvikling og kultur. Vi har også fått opp sosial
hjelpsatsene 12 prosent på to år, påpeker Elves
tuen overfor Aften. – En stemme på Venstre er 
en stemme på vår politikk, understreker han.

MILJØ, SKOLE OG SOSIAL TRYGGHET
Oslo Venstres hovedsaker ved høstens valg er 

miljø, skole og sosial trygghet. Samtidig holder 
partiet holder fast på sitt engasjement for kul
tur, nyskaping og lokaldemokrati.

– Klimadebatten er preget av mange ord og 
lite handling. Vi må sette i gang med konkrete 
lokale tiltak. Fortsatt satsing på kollektivtrafikk 
og reduksjon av klimagassutslipp fra oppvarm
ing og avfall er de viktigste virkemidlene, sier 
Oslo Venstres førstekandidat.

– Oslos borgere skal ha et omsorgstilbud 
som sikrer verdighet, trygghet og valgfrihet. 
Utfordringen knyttet til trygghet, særlig i sen
trum, må møtes med flere virkemidler. I tillegg 
til flere politifolk, som er regjeringens ansvar, 
må vi satse på det forebyggende arbeidet og 
sørge for at sentrumsområdene blir et mer at
traktivt område for folk å oppholde seg i, fork
larer Venstres Ola Elvestuen.

FLERE GODE MåLINGER
Venstre har også hatt mange gode lokale målin
ger, og også nasjonalt på kommunevalgsmålin
ger. Sist representert med 6,0 prosent på MMIs 
siste måling. Det betyr at partiet har et helt 

annet utgangspunkt enn ved valget for fire 
år siden. Da hadde Venstre et snitt på men
ingsmålingene som lå på 2,3 prosent. Til nå i år 
har Venstre hatt et snitt på 5,1 prosent. Flere 
lokale målinger bekrefter trenden. 

Med et krafttak der hele partiet drar lasset 
sammen, kan det gå mot et meget godt lokal
valg for Venstre. Kanskje det beste fylkestings
valget noensinne (5,3% i 1979), og det beste 
kommevalget siden 1971 (8,5%). Men det er 
ennå langt frem til mandag 10. september kl. 
20:00.

– Skuffende og feig klimamelding:

Vanskelig med
klimaforlik
– Regjeringens opp
følging av det som 
statsminister Jens 
Stoltenberg har forsøkt 
å fremstille som ver
dens beste klimapoli
tikk er både skuffende 
og feigt, sier Venstres 
miljøpolitiske talsmann 
Gunnar Kvassheim.
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Han mener det er særlig skuffende at regje
ringen ikke vil tallfeste et nasjonalt mål for 
hvor mye som skal slippes ut i 2020, og at det 
er feigt ikke å foreslå vesentlige tiltak fra de 
sektorene som står for hoveddelen av de norske 
totalutslippene; industrien, transportsektoren 
og petroleumsvirksomheten. – Regjeringen viser 
ikke det politiske lederskapet som vil være nød
vendig for å gjennomføre omstillingen til et kli
mavennlig samfunn, men snarere tallkunster for 
å forsøke å gi inntrykk av det, sier Kvassheim. 
Han leder Stortingets miljø og energikomité 
som skal behandle meldingen, og eventuelt 
forhandle om et bredt klimaforlik i Stortinget.

Klimameldingen åpner for at regjeringen kan 

si ja til flere gasskraftverk, industriprosjekt eller 
store oljeutbygginger uten at det stilles noen 
spesielle krav til klimautslipp. Det skal i så fall 
løses med kjøp av klimakvoter utenlands. Det 
harmonerer dårlig med de ambisjonene regje
ringen har forsøkt å gi inntrykk av, og er be
viset på at klimameldingen er for svak. – Med 
denne politikken vil Norge fortsette i samme 
spor og forbli fortidens fossile utslippssamfunn 
– ikke framtidens miljøvennlige lavutslippssam
funn, mener Kvassheim. Han mener meldingen 
er gjennomsyret av formuleringer som «regje
ringen vil vurdere», «regjeringen vil sende 
på høring», «regjeringen vil arbeide med» og 
mangler nesten helt konkrete forslag og forplik
tende formuleringer.

VANSKELIG MED KLIMAFORLIK
Venstre vil ikke avvise at et klimaforlik i Stor
tinget er mulig med bakgrunn i meldingen som 
er lagt frem, men understreker at det vil bli svært 
vanskelig. Erfaringsmessig har regjeringspartiene 
på Stortinget svært lite handlingsrom i saker der 
regjeringen sliter med å bli enig internt.

Et forlik med Venstre vil også måtte medføre 
betydelige skjerpelser både i forhold til tallfes
ting av klimamål og konkrete tiltak for de sek
torene som står for merparten av utslippene.

TALLTRIKSING MED SKOG
Venstre kommer også til blankt å avvise binding 
av CO2 i skog som klimatiltak. Dette har det 
vært bred politisk enighet om at ikke skulle være 
en del av de norske klimareduksjonene i lang, 
lang tid. Ingen tidligere regjering har en gang 
vært inne på tanken om å ta med skogtilvekst i 

beregning av de samlede klimautslippene, men 
nå talltrikser regjeringen plutselig dette inn for 
å kunne hevde at det blir betydelige nasjonale 
tiltak. 

– Dette er symbolpolitikk av verste sort og 
som verken bidrar til den teknologiutviklingen 
eller samfunnsomstillingen som er påkrevd, sier 
Kvassheim.

Venstre vil peke på følgende nasjonale tiltak 
som viktige for å nå regjeringens egne målset
tinger i klimapolitikken:

•  massiv kollektivsatsing
•  forsert elektrifisering på sokkelen
•  bedre støtteordning til fornybar energi
•  rensing av gasskraftverket på Kårstø umid

delbart etter oppstart
•  rensing store punktutslipp fra industrien
•  satsing på biodrivstoff
•  økte tilskudd til fjernvarme, energiomleg

ging og energisparing
•  massiv satsing på miljørettet forskning.

NYTT pRESS på Ap NØDVENDIG
Dette vil være tiltak Venstre vil fremme som en 
del av behandlingen av klimameldingen i Stor
tinget og som vil gjøre det mulig å ta 2/3deler 
av reduksjonen i klimagassutslippene nasjonalt. 
Venstre tar det for gitt at SV og Senterpartiet 
vil støtte dette, og dermed legge et nytt press 
på Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, som 
åpenbart har vunnet den første runden internt 
i Regjeringen. 

– Dersom Regjeringen og regjeringspartiene 
står på sitt er det mer naturlig med et klima
forlik med Fremskrittspartiet enn med Venstre, 
sier Kvassheim.

Råsterk i Oslo – Med denne politikken vil Norge fortsette 
i samme spor og forbli fortidens fossile ut
slippssamfunn, mener Gunnar Kvassheim.

Ola Elve
stuen kan 
glede seg 
til valg
kampen i 
hovedsta
den.
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småbedrifter

SENTERpARTIET SVIKTER
SIDERpRODUSENTENE
Venstres forslag om enklere regelverk og 
bedre rammevilkår for produsenter av øl og 
cider ble nedstemt av regjeringspartiene 
og KrF på Stortinget.

– Det er en trist dag for siderprodusen
tene som alle sammen har hatt store for
ventninger til at Stortinget i dag kunne fatte 
fornuftige vedtak som ville gjøre hverdagen 
deres enklere og stimulert til videreutvikling 
av produktene og bedriftene sine, gjennom 
bedre rammevilkår og et enklere regelverk, 
sier stortingsrepresentant Gunvald Ludvig
sen. Han er svært misfornøyd med Senter
partiets opptreden i saken.

FRYKTER DUMpINGTILTAK
RAMMER SMåBEDRIFTENE
Venstre tar sosial dumping og arbeid al
vorlig, og har støttet helhjertet opp om de 
fleste tiltak fra regjeringen.  Men forsla
gene om påserett og innsynsrett, kan bli et 
bedriftsbyråkrati som kan virke uhåndterlig 
for småbedriftene, sier sosialpolitisk tals
mann i Venstre, André N. Skjelstad.

SATT AV pENGER TIL SOSIALE RETTIGHETER
I sitt alternative forslag til revidert nas
jonalbudsjett bevilger Venstre 226,5 mil
lioner kroner for å bedre de sosiale ret
tighetene til selvstendig næringsdrivende 
og gründere. – Vi har også funnet rom for 
å oppfylle regjeringens eget løfte om å gi 
gründere og selvstendig næringsdrivende 
bedre sosiale rettigheter. Venstre leverer 
der hvor regjeringen har innført et kollek
tivt hvileskjær, påpeker leder Lars Spon
heim.

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte 
å gjøre det samme, men leverer altså ikke 
med regjeringsmakt.

miljø

REDUSERER BEVILGNINGENE
TIL MILJØTILTAK
I regjeringens forslag til revidert bud
sjett trappes den samlede satsingen på 
miljøområdet betydelig ned. Bevilgningene 
til CO2håndtering kuttes med 520 mill kr. 
– Venstre frykter nå ytterligere utsettelser 
av CO2rensingen på Kårstø, hvor et sterkt 
forurensende gasskraftverk vil stå klart nå 
i høst, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

SAVNER KONKRETE TILTAK
FOR BIODRIVSTOFF
– Det er positivt at regjeringen har tall
festet mål for satsingen på klimavennlig 
biodrivstoff, men det var skuffende at 
regjering ikke kom med tiltak som monner. 
Med det tempoet regjeringen har i denne 
satsingen vil Norge forbli forbikjørt og 
parkert på dette viktige området, uttaler 
Venstres Borghild Tenden.

SFTS TILTAKSANALYSE GIR GRUNNLAG 
FOR å SETTE AMBISIØSE KLIMAMåL
14. juni la SFT fram den omstridte tiltak
sanalysen for klimagassutslipp i Norge. 
– Tiltaksanalysen viser at det er mulig å 
redusere utslippene av klimagasser be
tydelig i Norge. Analysen gir et godt 
grunnlag for å fastsette et ambisiøst 
mål for hvor mye av klimagassutslippene 
som skal kuttes nasjonalt, uttaler Gunnar 
Kvassheim.

– Analysen viser også, at dersom vi kun 
fokuserer på de mest kostnadseffektive 
tiltakene, slik Stoltenberg er opptatt av, vil 
Norge ikke være i stand til å gå foran som 
et foregangsland i den internasjonale kli
mapolitikken. Det er derfor helt nødvendig 
at vi gjennomfører en del kostbare tiltak. 
Da er det viktig at alle bidrar i denne dug
naden, legger Kvassheim til.

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

foto: Stefan Kühn

Kjernekraft i Norge er et blindspor
– En meget viktig er
klæring, som kan få 
stor betydning for 
miljø og energidebat
ten i Norge.
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Isak Oksvold isak.oksvold@stortinget.no
Slik kommenterer lederen i Stortingets energi 
og miljøkomité, Gunnar Kvassheim, at åtte 
miljøorganisasjoner 19. juni undertegnet en 
felleserklæring hvor de tar avstand fra all bruk 
av kjernekraftverk i Norge, inkludert thorium
basert kjernekraft. Organisasjonene represen
terer til sammen mer enn én million mennesker 
i Norge.

Det var i forbindelse med et seminar Ven
stre arrangerte på Stortinget om kjernekraft 
at miljøorganisasjonene la fram erklærin
gen i felleskap. Seminaret med tittelen «Har 
kjernekraft en rolle i norsk energiforsyning?» 
ble arrangert nettopp for å sette lys på prob
lemstilingene knyttet til kjernekraft og miljø 
og sikkerhetsproblematikk.

MYE USIKKERHET
Ved Ulefoss i Telemark ligger verdens tredje 
største thoriumsforekomst på 170.000 tonn. 
Det skyldes et vulkanutbrudd for ca. 580 mil
lioner år siden. Den største forekomsten ligger 
i India, og er på 360.000 tonn. India vil ha et 
enormt energibehov i fremtiden, og har allerede 
nå satt seg et mål om at 30% av energibehovet 
skal dekkes av thoriumkraftverk innen 2050. 

Thorium regnes for å være et tryggere alter
nativ enn uran til kraftproduksjon fordi stoffet 

i seg selv ikke er fissilt. Det vil si at det lar 
seg spalte. Men når stoffet blir bombardert med 
nøytroner lages uran233, deretter skjer kjerne
spaltingen, som frigjør energi. 

Thorium var gjenstand for debatt i Stortinget 
den 15. november 2006. Vera Lysklætt holdt 
innlegget fra Venstre den gang, og pekte på 
3 viktige problemstillinger. – Thoriumkraft er 
avhengig av teknologiske gjennombrudd. Vi 
snakker om en energiteknologi som i dag ville 
vært svært dyr å utvikle. Avfallet fra reaktorene 
kan brukes til produksjon av våpen og «skitne 
bomber». Lagringsproblematikken knyttet til 
avfallet er på ingen måte løst, sa Lysklætt fra 
Stortingets talerstol.

Regjeringen har bedt Norges forskningsråd 
sette ned et utvalg for å utrede mulighetene for 
at det kan bygges et thoriumskraftverk i Norge. 
Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen 
av 2007.

GRUNDIG ERKLæRING
– Miljøbevegelsen har gjennom denne grundige 
erklæringen bidratt med viktig opprydding i feil
aktigheter og den grove forenklingen som har 
preget debatten om kjernekraft basert på tho
rium i Norge. Venstre slutter seg til hovedkonk
lusjonen; nemlig at det er knyttet betydelige 
miljøproblemer også til kjernekraft basert på 
thorium. Dessuten ligger denne eventuelle mu
ligheten altfor langt frem i tid til at det kan 
bidra til å redusere klimagassutslippene, uttaler 
Gunnar Kvassheim.

– Kjernekraft i Norge er et blindspor. I ste
det bør vi satse massivt på å utvikle løsninger 
basert på fornybare kilder slik som bølger, sol, 
vind og biomasse. Norge har enorme muligheter 
for å skaffe ny ren energiproduksjon. Nå må vi 
ta disse mulighetene i bruk. Det trengs en klar 
strategi og vilje til å satse offensivt på utvikling 

av fornybare energiteknologier. Norge er i dag 
på jumboplass i Europa på satsingen på fornybar 
energikilder. Løsningen er en ny kurs på dette 
området, og ikke drømmerier om kjernekraft, 
avslutter Kvassheim.

KJERNEKRAFTSEMINAR
MED SØKELYS på LØSNINGER
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum innledet 
seminaret og pekte på de store klimautfordrin
gene verden står ovenfor.

Nils Bøhmer fra miljøstiftelsen Bellona gav 
klart uttrykk for at thoriumbasert kjernekraft 
ikke skiller seg fra konvensjonell kjernekraft. 
Morten Bremer fra Norges Utenrikspolitiske 
Institutt rettet særlig søkelys på sikkerhets
utfordringene knyttet til å utvide rekken av 
brensler og teknologier om kan brukes til å lage 
atomvåpen, slik som thoriumteknologi.

FLERE INNSpILL
Innovasjonsdirektør i Statkraft, Sverre Gotaas, 
viste til at kjernekraft har en rolle i norsk 
kraftforsyning ettersom kjernekraft ville gitt 
grunnlast i kraftsystemet og på den måten 
frigi vannkraften som en regulerbar ressurs. 
Han pekte på at det vil være viktig med mer 
regulerbar kapasitet i systemet for å kunne ut
vide bruken av uforutsigbare kilder som vind og 
bølgekraft.

Kjell Bendiksen, adm. direktør for institutt 
for energiteknikk (IFE), la vekt på behovet for 
en samlet energipolitisk forskningsplattform 
med en klart målsetning. Bendiksen viste til 
en rekke fornybare energikilder med et stort ut
viklingspotensial.

Jørgen Hals fra NTNU skisserte det enorme 
potensialet innen fornybare energikilder. Han 
viste til at en rekke prosjekter på fornybar ener
gi nå flytter ut av landet på grunn av dårlige 

vilkår fra myndighetenes side, og etterlyste der
for en klar strategi fra myndigheten innen sat
singen på fornybar energi. Regjeringen klarte 
for eksempel ikke å få på plass et regime for 
grønne sertifikater, slik at vindkraft kunne bli 
mer lønnsomt.

Gunnar Grini, overingeniør i statens bygnings
tekniske etat, viste til det store energisparings
potensial i bygningsmassen. Han la særlig vekt 
på at en rekke energisparingstiltak var svært 
lønnsomme dersom de ble tatt hensyn til i en 
tidlig fase i byggeprosessen.

Leif Hegna fra Ecohz, pekte på at forbrukerne 
i større og større grad er opptatt av hvor kraften 
de kjøper kommer. Han pekte på at det utvikles 
et marked for omsettelige sertifikater for forny
bar energi i Europa.

Thorium
•  Radioaktivt grunnstoff
•  Th 90
•  Sølvhvitt metall
•  Oppdaget i 1882 av en svenske
•  Høyt kokepunkt: 3300˚C
•  Brukes i dag som varmeisolator

Fra stortingsvalgsprogrammet
•  Thoriumkraftverk nevnes ikke spesifikt
•  Avvikle de norske atomreaktorene.
•  Vri forskningen over på bærekraftige en

ergikilder
• Ha en gjennomgang av bistanden til 

Russland
• Hindre transport av radioaktivt avfall 

langs norskekysten
• Arbeide for bederedskap mot slik trans

port
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Venstres alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett:

Venstre prioriterer
miljø, forskning og fattigdomsbekjempelse
Venstre la 8. juni frem sitt forslag til revidert budsjett. – Vi priori
terer først og fremst en sterkere satsing på forskning, en rekke 
forbedringer i klima og miljøpolitikken, en framtidsrettet 
næringspolitikk og en rekke målrettede tiltak for å 
bekjempe fattigdom, sier partileder Lars Sponheim.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
I Venstres forslag til revidert budsjett 2007, 
legges det opp til omprioriteringer på om lag 
1,5 mrd. kroner innenfor en økonomiske ramme 
som er 250 mill. kroner strammere enn det 
regjeringen legger opp til. – Dette er et viktig 
signal om at Venstre ser farene for overopphet
ing i den norske økonomien, og vil med budsjett
opplegget bidra til å minske presset på rente og 
kronekurs noe, sier Lars Sponheim.

SMåBEDRIFTER:
SOSIALE RETTIGHETER 
Venstre følger opp sine løfter om å bedre de 
sosiale rettighetene for gründere og selvstendig 
næringsdrivende. Totalt legger Venstre inn 
296,5 millioner til næringstiltak. 

Gründere, spesielt kvinner, som starter egen 
virksomhet møter betydelige utfordringer økon
omisk og velferdsmessig i forhold til  lønns
mottakere. For eksempel må den selvstendig 
næringsdrivende ha arbeidet i minst tre år for å 
motta fødselspenger. 

Selvstendige næringsdrivende har heller ikke 
rett til kompensasjon for å være hjemme med 
sykt barn. Sykepenger får en først fra 17.dag, 
og da bare maksimalt 66% av ca 360 000. Selv
stendige næringsdrivende registrert som enkelt
personsforetak har pr. i dag ingen rettigheter 
ift. dagpenger ved arbeidsledighet.

– Vi har også funnet rom for å oppfylle 
regjeringens eget løfte om å gi gründere og 
selvstendig næringsdrivende bedre sosiale ret
tigheter. Venstre leverer der hvor regjeringen 
har innført et kollektivt hvileskjær, påpeker 
leder Lars Sponheim. Venstre foreslo å bevilge 
178,5 mill. til dette tiltaket i revidert.

MILJØ:
SATSING på MILJØ
Venstre satser på forskning, mer til kollek
tivtransport i storbyene, investeringsstøtte 
til fornybar energi og flere målrettede tiltak 
for å løse regjeringens egne problemer med å 
redusere norske utslipp. Venstre styrker den 
samlede klima og miljøprofilen i budsjettet 
med 364 mill. kroner.

Klimakommuner
I Venstres alternative opplegg for revidert bud
sjett er det en rekke tiltak for å redusere de 
norske klimautslippene. En rapport fra CICERO, 
Senter for klimaforskning, konkluderer med at 
kommunene sitter på virkemidler som kan bidra 
til å redusere utslippene med inntil 15 pst.

Venstre foreslår bl.a. en egen klimabevilg
ning på 100 mill. kroner til kommunene. Mål
settingen er at utvalgte kommuner skal fungere 
som demonstrasjonsprosjekter, for å redusere 
utslippene av klimagasser. Hovedstikkordet er 
samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne 
og lokalt næringsliv. 

Tiltak for klimavennlig transport
Venstre synes det var positivt at regjerin
gen innførte støtte til biler som kan bruke 
miljøbensinen bioetanol. For mange bilmodeller 
vil støtten imidlertid ha liten virkning. Dette 
vil virke begrensende på bruken av miljøbiler i 
Norge. Norge ligger allerede langt etter Sverige i 
satsingen på biodrivstoff, og Venstre mener det 
er viktig å bidra til å utvikle disse løsningene 
raskere. Venstre foreslår derfor å øke støtten til 
biler som kan benytte miljøbensinen bioetanol 
(E85) med 20 000 kr. 

Bondevik II regjeringen gav elbilene tilgang 

til kollektivfeltene. Dette økte etterspørselen 
etter elbiler vesentlig. Venstre ønsker å legge 
til rette for at man også kan kunne leie elbiler. 
Venstre foreslo derfor å fjerne fordelsbeskatnin
gen for elbil som firmabil,  fjerne moms på bat
teriskift for elbiler og fjerne moms for leasing 
av elbiler. 

Norge har særlige forutsetninger til å kunne 
bidra til teknologiutvikling og tilrettelegging for 
alternative drivstoff og kjøretøyteknologi. Ven
stre foreslo å øke bevilgningene til forskning og 
utprøving av hydrogen og brenselcelleteknologi 
med 10 mill. kroner.  

En uheldig konsekvens av regjeringens om
legging av bilavgiftene førte til at det har 
blitt billigere å velge bort partikkelfilter i nye 
dieselbiler. Venstre foreslo derfor å forby disse 
filtrene, noe også Kristin Halvorsen har støttet 
tidligere i år.

Styrker kollektivtrafikken 
Regjeringen Bondevik II innførte belønnings
ordningen for bedre kollektivtransport og mindre 
bilbruk i byområdene. Det første de rødgrønne 
gjorde var å kutte i denne ordningen, det har 
de heldigvis sluttet med. Venstre foreslår å styr
ke ordningen med 50 mill., slik at byområdene 
Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Grenland og 
Tønsberg også kan ta del i ordningen. – Beløn
ningsordningen fungerer godt, og stimulerer 
fylkeskommuene til å styrke kollektivtrafikken i 
byområdene, sier Borghild Tenden, nestleder i 
Transportkomiteen.

CO2håndtering 
Venstre stiller seg uforstående til at regje
ringen har valgt å kutte i bevilgningene til 
CO2håndtering som regjeringens medlemmer, 

inkludert statsministeren, ved en rekke anled
ninger har skrytt av. 

– Dette løftet er brutt, regjeringen har lovet å 
holde trykket oppe på CO2håndtering, Venstre 
ber derfor regjeringen reversere dette forslaget 
og tilbakeføre kuttet på 520 mill. i statsbud
sjettet for 2008, sier Gunnar Kvassheim. 
 
Rassikring og trafikksikkerhet
Sikre veier er en forutsetning for bosetning i 
hele landet. Venstre la inn 25 mill. i økte midler 
til rassikring. – Vi må ta på alvor at rasutsatte 
veger gir forverring av tryggheten og livskva
liteten til mange mennesker, sier Borghild Ten
den. Det ble også lagt inn 25 mill. til midtdelere 
som er et meget effektivt trafikksikkerhetstil
tak.

En ren fornøyelse 
For å bevare det klassiske naturvernet har Ven
stre foreslått å bevilge 10 mill. til barskogver
net. Videre vil Venstre øke friluftstiltak med 10 
mill. Det bevilges også 10 mill. for å rydde opp 
i mange av våre fjorder og innsjøer. Samme sum 
legges også til for å styrke kulturminnevernet. – 
Venstre er særlig bekymret for bevaringen av det 
biologiske mangfoldet, vi må handle nå dersom 
framtida skal bli en ren fornøyelse, sier Gunnar 
Kvassheim, leder i energi og miljøkomiteen. 

SKOLE:
SATSING på KUNNSKAp OG FORSKNING
– Venstre foreslår å styrke forskningsinnsatsen 
og retter opp kuttet i basisbevilgningene til 
universiteter og høyskoler. Djupedals hvileskjær 
er et feilskjær, sier Venstres forskningspolitiske 
talsmann Odd Einar Dørum. Samlet har Venstre 
en påplusning på 388,8 mill. kroner til skole, 
forskning og høyere utdanning. 

Regjeringen vinker farvel til framtida
Venstre er svært skuffet over regjeringens 
satsing på forskning og høyere utdanning, og 
mener regjeringen med dette vinker farvel til 
framtida.

– Djupedals hvileskjær medfører at insti
tusjonene kan få vanskeligheter med å følge 
opp kvalitetsreformen, at forskningsinnsatsen 
svekkes og at både studenter og ansatte gis et 

dårligere tilbud. Det faktum at regjeringen ikke 
benytter anledningen revidert nasjonalbudsjett 
gir til å rette opp kuttet i basisbevilgningene, 
ikke foreslår midler til forskerrekruttering og 
heller ikke styrker den næringsrettede forsk
ningen vil slå svært negativt ut for norsk forsk
ningssektor, påpeker Dørum.

Vil sikre forskerrekruttering
I tillegg til å reversere kuttet i basisbevilgnin
ger på 274 millioner kr. foreslår Venstre å sette 
av midler til rekruttering av stipendiater og 
flere postdoktorstillinger.

– I Venstres alternative statsbudsjett foreslo 
vi å bevilge 150 mill. kroner til forskerrekrut
tering. Dette ville dekket behovet tilsvarende 
ca. 350 nye stipendiatstillinger og ca. 100 
nye postdoktorstillinger. I revidert budsjett 
viderefører vi forslaget om dette, korrigert for 
halvårseffekt, understreker Dørum.

Satsing på miljø og klimaforskning
– Venstre tar anbefalingene fra FNs klimapanel 
på alvor, og målretter satsingen innenfor klima 
og miljørettet forskning. Derfor foreslår vi å styr
ke dette feltet med til sammen 114 millioner 
kroner. Postene vi foreslår økninger på omfat
ter forskningsrådets programmer, forskning på 
miljøvennlig transport og fornybar energi, samt 
en mindre bevilgning til Zeppelinobservatoriet 
i NyÅlesund, sier Dørum.

Grunnopplæringen og studenter
Venstre vil også satse på kunnskap i grunn
opplæringen, og foreslår blant annet å bevilge 
75 mill. kroner til utarbeidelse og oppstart 
av nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre 
tilstrekkelig antall lærere i grunn og vide
regående skole, samt sette i gang forsøk med 
kompetanseår for lærere. I tillegg foreslår Ven
stre å bevilge 15 mill. kroner for å sikre student
barnehagene, og vel 5 mill. kroner for å innføre 
støtte til første års bachelorstudier i Afrika, 
SørAmerika og Asia, samt til «freshmanåret» 
i USA.

SOSIALT ANSVAR:
TILTAK MOT FATTIGDOM
Venstre har i sitt reviderte budsjett lagt frem 
flere forslag som vil bidra til en mer effektiv 
fattigdomsbekjempelse. Det gjelder bl.a. for
søk med borgerlønn, økt satsing på rusomsorg 
og flere tiltaksplasser for mennesker som har 
problemer med å komme inn i arbeidslivet. To
talt øker Venstre satsingen på sosiale ordninger 
med 351,5 millioner kroner i revidert. Og prio
riterer enkelttiltak fremfor generelle ordninger 
for alle.

Hjelp til bostedsløse
– Særlig viktig er det å sørge for at mennesker 
uten bosted får en bedre tilværelse. Her kan 
flere ting gjøres, men Venstre har særlig tro på 
flere akuttplasser for mennesker med rus og 
psykiske problemer. 

Vi har også satse mer på en ordning med va
rig botilbud for vanskeligstilte. Samlet er det en 
tiltakspakke for å bekjempe fattigdom på 188 
mill. kroner i Venstres RNBopplegg, forklarer 
Lars Sponheim.

Gratis tannhelse
Venstres program tar til orde for å prøve ut 
en ordning med gratis tannlege til dem som 
trenger det mest. Det er satt av 50 mill. til en 
slik prøveordning i revidert.

Vaktmesterordning
Venstre har foreslått en vaktmesterordning for 
eldre hjemmeboende. – Venstre er opptatt av at 
det forebyggende helsearbeidet må ha konkrete 
målsettinger om å redusere skader og fallulykker 
hos eldre mennesker. Dette krever at forebyg
gingsperspektivet er en integrert del av sam
funnsplanleggingen. Dersom vi fikk 20 prosent 
av de eldre til å bo hjemme lengre så vil det 
trolig bli milliardinnsparinger i samfunnsregn
skapet, sier helsepolitisk talsmann i Venstres 
stortingsgruppe Gunvald Ludvigsen. I revidert 
foreslår Venstre 25 mill. til en oppstart av en 
slik ordning.
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DØRUM HAR VæRT
på 70 SKOLEBESØK I OSLO
Venstres utdanningspolitiske talsmann 
Odd Einar Dørum nøyer seg ikke med å lese 
saksdokumenter i Stortinget. Han vil vite 
hva som skjer ute på skolene gjennom di
rekte kontakt. Derfor har han laget seg en 
plan for å besøke alle Oslos 170 skoler. 

– Det er svært viktig å snakke direkte 
med dem som er i skolen hver eneste dag 
og som vet hvor skoen trykker. Jeg sitter 
igjen med svært mye etter skolebesøkene, 
understreker Dørum.

– Jeg er særlig opptatt av hva slags et
ter og videreutdanning skolens personale 
har fått i forbindelse med innføringen av 
Kunnskapsløftet og hva skolen gjør for 
elever som sliter i skolehverdagen. I tillegg 
spør jeg alltid om hva den enkelte skole vil 
fortelle akkurat meg, forteller Dørum.

TAR IKKE LæRERMANGELEN på ALVOR
Venstres Odd Einar Dørum er skuffet over at 
regjeringspartiene ikke ga sin tilslutning 
til Venstres forslag om en nasjonal plan for 
rekruttering av lærere. 7. juni ble saken 
debattert i Stortinget.

– Det er ingenting som tyder på at lærer
mangelen kommer til å bli mindre fremover 
og Venstre stiller seg uforstående til at 
regjeringspartiene ikke ønsker en nasjonal 
strategi for å møte denne utfordringen, 
sier Odd Einar Dørum.

VENSTRE TYDELIGGJØR FRISKOLELOVEN
1. juni ble forslaget om endringer i 
friskoleloven avgitt i KUFkomiteen på 
Stortinget. Venstre og Høyre stod fast ved 
grunnprinsippene i den rettighetsbaserte 
loven fra regjeringen Bondevik II, men 
foreslo ytterligere presiseringer av lov
ens forbud mot å ta ut utbytte og en be
grensing i forhold til etableringen av nye 
skoler dersom dette fører til et «vesentlig 
svekket» offentlig skoletilbud.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

Må TA HENSYN TIL BARN
Venstres stortingsrepresentant Vera Lysk
lætt holdt innlegg i Odelstinget 15. mai 
i forbindelse med en revidering av Utlend
ingsloven. Lysklætt sa at hensyn til barn 
må telle mer enn det gjør i dag når ut
lendingsmyndighetene skal omgjøre egne 
vedtak.

– Det er vel flere enn meg som skammer 
seg når vi leser i avisen om at en fami
liefar som jobbet noen få måneder uten 
arbeidstillatelse blir utvist fra Norge med 
innreiseforbud i fem år. Tilbake sitter kone 
og et lite barn, sa Lysklætt.

FLERE SENIORER I ARBEIDSLIVET
– Det norske samfunnet trenger arbeidsk
raften til seniorene for å sikre økonomisk 
vekst og økt velferd. Dette er en utfordring 
som vi deler med de fleste landene i Eu
ropa, sier Venstres sosialpolitiske talsmann 
André N. Skjelstad. 

– Den viktigste utfordringen er å gjøre 
en bedre jobb med å utjevne helseskiller 
mellom ulike yrkesgrupper. Jeg overbevist 
om at det er et større potensiale å hente 
ut via variasjon, mer tilrettelagt arbeid i 
perioder og flere tekniske hjelpemidler, 
sier Skjelstad.

– TRENGER OppTRAppINGSpLAN
FOR MINSTEpENSJONISTENE
Trygdeoppgjøret som ble vedtatt 14. juni 
har stor betydning for nesten en fjerdedel 
av landets innbyggere.  Vi har fremmet et 
eget forslag hvor vi ber Regjeringen legge 
fram en forpliktende opptrappingsplan for 
minstepensjon opp til to ganger grun
nbeløpet, sier Venstres André N. Skjelstad.

– Skal vi klare å løse fattigdomsprob
lemet, må vi ha tiltak rettet mot dem som 
trenger det mest. Derfor ønsker Venstre at 
vi i løpet av denne stortingsperioden får et 
løft for de eldre som i dag lever av minste
pensjon, sier André N. Skjelstad, Venstres 
sosialpolitiske talsmann.

www.venstre.no/sosialtansvar

Er oljevernbered-
skapen god nok?

Det gjelder transport av olje til og fra anlegg i 
Norge og ikke minst transporten av russisk olje 
langs kysten. Det antydes at oljetransporten fra 
Russland vil øke til det 10–20dobbelte innen 
2015. Dette er urovekkende, og vi er usikre på 
om faren blir viet nok oppmerksomhet.

En rapport fra Kystverket fra oktober 2005 
demper ikke uroen. Rapporten ble ikke of
fentliggjort før i slutten av januar i år. Den viser 
store mangler ved oljevernberedskapen og angir 
et investeringsbehov i nytt utstyr på hele 260 
mill. kr fram til 2010, ut over ordinære bev
ilgninger. Rapporten forteller bl.a. at oljelenser 
og opptakere for 17 mill. kr måtte kasseres i 

2005, uten at det fantes midler til å restatte 
utstyret. I tillegg har Kystverket for lite penger 
til kursing og trening av mannskaper. De behov 
som Kystverket har påpekt i rapporten, er ikke 
fulgt opp med bevilgninger verken for 2006 el
ler 2007. I praksis betyr det at statens bered
skap er blitt bygget ned de siste årene. Dette 
kan ikke godtas!

Departement, regjering og storting må kjenne 
sitt ansvar og sørge for at Kystverket får de mi
dler de trenger til en topp oppdatert oljevern
beredskap. I særlig utsatte kommuner bør det 
etableres større depoter.

Alt må gjøres for at forurensningskatastrofer 
skal unngås. Alle som ser alvoret, må engasjere 
seg i denne saken og bidra til å holde trykket 
oppe på de sentrale myndigheter.

INNLEGG
Hans Hakkebo
Frøya Venstre

Skipstransporten av olje representerer en betydelig risiko for 

forurensing av kystområdene, med uoverskuelige konsekven

ser for naturmiljø, fiskeri, havbruk og kystturisme.

Frp på gamle spor
Fremskrittspartiets nye inn

vandringsmanifest er et un

derlig forsøk på å nøre opp 

under fordommer på noen 

områder og et ønske om å 

framstå som ordentlig på and

re områder.

Jeg har ikke lyst til å sable ned alle forslagene. 
Rapporten inneholder noe som er rart, noe 
som er bra og noe som er dumt. Det kanskje 
dummeste er forslaget om å fjerne ordningen 

med opphold på humanitært grunnlag. Det vit
ner om at Frp ikke har skjønt hvor snevert og 
strengt asylsystemet allerede er.

Hovedproblemet med Frp er deres antiliberale 
grunnholdning på utlendingspolitikkens om
råde. Her er det generaliseringer over en lav 
sko, og selvsagt fortsatt spill på de fordommer 
som finnes blant en del nordmenn. Vi snakker 
tross alt om partiets velgergrunnfjell. Disse 
holdningene er ikke egnet til å løse problemer, 
snarere å forsterke dem fordi partiet hele tiden 
nører opp under mistenksomhet, mistillit og 
motsetninger.

Fremskrittspartiet tegner også et uriktig bil
de av en feilslått integreringspolitikk. Jeg bor 
og trives i Gamlebyen i Oslo og vet at virke
ligheten er en helt annen. Dette forklarer veldig 
godt hvorfor Frp gjør det dårlig i Oslo. Folk som 
bor nært på innvandrerbefolkningen skjønner at 
Frps virkelighetsforståelse ikke er sann.

Venstres 1. nestleder, Trine Skei Grande, er en 
av skribentene på bloggen www.venstre.no/blog/
venstre.

BLOGGEN
Trine Ski Grande
Nestleder i Venstre

Lanserte 50 punkts 
plan for forskningen
I forbindelse med pressekon

feransen før sommeren lan

serte Venstre en 50 punkts 

plan for å styrke forsknin

gen.

pål pettersen pal.pettersen@stortinget.no
– Kunnskapsdepartementet er et feilslått pros
jekt. Samlingen av alt fra barnehager til forsk
ning under en statsråd, har ført til en svekkelse 
av høyere utdanning og forskning. Forskning er 
så viktig for innovasjon, nytenkning og verdi
skaping at dette hører hjemme i et eget depar
tement, sier Venstres Odd Einar Dørum.

pRIORITERER FORSKNING
– Vi lever i en tid der forskning og høyere utdan
ning sultefores. Den nåværende regjeringen har 
innført et økonomisk hvileskjær for forskning 
og høyere utdanning som ser ut til å vedvare. 
Venstre mener det er nødvendig å markere den 
åpenbare forskjellen mellom politiske partier, 
og hvordan et så gjennomgripende og viktig 
felt som forskning prioriteres. Venstres forsk
ningspolitiske plattform 2007 er et uttrykk for 
Venstres evne og vilje til å prioritere forskning. 
Dette er en virksomhet av overordnet viktighet 
og betydning for innovasjon, verdiskaping og 
allmenndannelse i framtidas Norge, sier Dørum.

FORSKNINGSpOLITISK pLATTFORM
Venstres forskningspolitiske plattform bygger 
på forpliktelsen i Venstres stortingsvalgsprog
ram 20052009, om å øke den norske forskn
ingsinnsatsen til 3% av BNP innen 2009, hvorav 
1% fra offentlige kilder. I tillegg bygger doku
mentet på Venstres arbeid i Stortinget i tiden 
etter valget i 2005, og partiets medvirkning 
og ansvar for de to forskningsmeldingene fra 
regjeringene Bondevik I og Bondevik II.

HOVEDpUNKTER
– I statsbudsjettet for 2007 var Venstre det par
tiet som satset mest på forskning, og vi lover å 
være det partiet som satser mest på forskning 
i kommende budsjetter. Men forskning dreier 
seg ikke bare om økte bevilgninger. Minst like 
viktig for Venstre er det å tydeliggjøre hvor 
viktig forskning er for vår fremtidige utvikling, 
sier Dørum.

I dokumentet tar Venstre blant annet til orde 
for;
•  å etablere en egen ministerpost for forskning 

og høyere utdanning – en forskningsminis
ter – for å lede, koordinere og synliggjøre at 
forskning og høyere utdanning er sektorover
gripende og strategisk viktig for nasjonen

•  å øke Fondet for forskning og nyskaping til 
150 mrd. kroner innen 2010

•  å lage en forpliktende opptrappingsplan for 
antall postdoktorer ved norske institusjoner, 
etablere «hjemkomststipend» på postdoktor
nivå og sikre at tilfanget av stipendiater er 
i tråd med vedtatte og fremtidige opptrap
pingsplaner på området

•  at det utarbeides en ny og overordnet rekrut
teringsstrategi for vitenskapelige stillinger 
ved universiteter, høyskoler og forskningsins
titutter

•  å opprette seniorfond for å nyttiggjøre sen
iorene som ressurs og samtidig bidra til å 
frigjøre stillingsressurser

•  å avsette midler sentralt for likestillingstil
tak ved universiteter og høgskoler, innrettet 
mot å øke andelen kvinner i vitenskapelige 
stillinger til 40 pst. i løpet av ti år

•  utvide gaveforsterkningsordningen for å 
kunne tiltrekke privat kapital som i større 
grad enn i dag kan anvendes på en verdiska
pende måte i forskningen

•  å opprette forpliktende opptrappingsplaner, 
både med tanke på oppgradering og nyan
skaffelser av vitenskapelig utstyr, og for å 
sikre vedlikehold av utdannings og forsk
ningsinstitusjonenes bygningsmasse

•  videreutvikle SFF’ene og Det Norske 
VidenskapsAkademi for dermed å styrke 
eliteforskningen i landet som helhet og som 
et tilsvar til debatten om opprettelsen av 
såkalte «eliteuniversiteter»

•  nedsette et bredt sam
mensatt utvalg 
for å tydelig
gjøre hvordan 
allmenndan
ningen best 
kan ivaretas 
g j e n n o m 
hele utdan
ningsløpet
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GENERALSEKRETÆREN:

Opp til oss 
sjølve
Ved inngangen til sommarferien er det 
mykje som peikar i retning av at Venstre 
kan gjera eit godt val til hausten:

• 297 reine Venstrelister sikrar at langt fleire 
enn i 2003 har høve til å røysta Venstre.

• Gjennomsnittet på meiningsmålingane i 
2007 ligg på vel 5%. Det er dobbelt så høgt 
som i 2003.

•  Medlemstilveksten er rekordstor, med 750 
nye medlemmer til no i år.

•  Me har tilnærma dobbelt så mange medie
oppslag per månad i 2007  samanlikna med 
2006.

•  150 lokallag har gjennomført Venstreskulen 
trinn 1.

•  Alle fylke har hatt ei eller fleire kandidat
samlingar. 

•  Nytt Internettpubliseringssystem er på 
plass, med 280 av lokallaga på nett så 
langt!

Det er ikkje tilfeldig at me er i ein positiv spi
ral. Det er ein fryd å sitja i Møllergata å sjå 
kva som vert lagt ned av systematisk og godt 
arbeid kring om i Venstreland. Mediestatis
tikken talar og sitt tydelege språk; etter to års 
innkøyring er stortingsgruppa blitt rimeleg 
flinke til å synleggjera og markera Venstre. 

Hardt, målretta arbeid over tid, er beste ga
rantien for gode resultat. Responsen me reg
istrerar så langt, er reine vitamininnsprøyting 
for å stå på endå hardare dei siste månadane 
fram mot valet. No skal planane gjennom
førast og politikken skal markerast og synleg
gjerast for ålmenta. 

Å vera kreative og utnytta kvarandre for å 
finna måtar og kanalar å profilera seg gjennom 
vert det viktigaste av alt for alle framover. Ei 
enkel, jordnær oppskrift som virkar er:
•  Set av 15 – 20 minuttar kvar gong de sam

last i Venstreregi gjennom valkampen til 
ein idedugnad.

–  Kva skal me gjennomføra av tiltak for å vera 
synelge til neste gong me samlast?

–  Kven har ansvaret for at det enkelte tiltaket 
vert gjennomført?

– Kva har me av suk
sesshistoriar å «feira» 
sidan sist møte?

Grunnlaget for at 
Venstre vert ein 

valvinnar er lagt. Gjer 
me det det me har plan

lagt, kjem resultatet 
av seg sjølv! 

Scorer høyest
på nett
Venstre scorer høyest 
i en undersøkelse av 
tilgjengeligheten på 
nettsidene til de poli
tiske partiene. Venstre 
har det beste nettstedet 
og Kristelig Folkeparti 
det dårligste, viser en 
undersøkelse utført 
av Norge.no, som år
lig tester ca. 700 of
fentlige nettsteder.
Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Undersøkelsen er utført av Deltasenteret i So
sial og helsedirektoratet. Det generelle bildet 
er at de politiske partiene ikke fyller offentlige 
krav for tilgjengelighet. Dette betyr at blinde, 
svaksynte og mennesker med lesevansker kan bli 
utelukket fra å sette seg inn i partienes stand
punkter på nett, går det frem av en pressemeld
ing fra Deltasenteret.

GLEDELIG
– Det er gledelig at vi gjør vår politikk 
tilgjengelig for alle grupper, kommenterer Ven

stres nestleder, Trine Skei Grande. Samtidig 
påpeker hun at dette ikke er overraskende. – For 
to uker siden hadde jeg møte med Deichmanske 
bibliotek i Oslo, og deres ekspert på tilgjenge
lighet. Også der var oppsummeringen av våre 
nettsider er godt tilrettelagt. Jeg håper folk 
ser at vi har en godt tilrettelagt politikk også, 
humrer Skei Grande.

RANGERINGEN
Venstres nettsted oppnår høyest score i test
en. Likevel ville ikke partiet oppnådd mer enn 
132. plass blant offentlige nettsteder, skriver 
Deltasenteret i sin pressemelding. Et stykke 
bak følger Høyre på andre plass, foran de tre 
regjeringspartnerne Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet, som deler tred
jeplassen. Kristelig Folkeparti tar jumboplassen 
og ville havnet på 696. plass blant de offentlige 
nettstedene.

TILGJENGELIGHETEN TIL pARTIENES
NETTSTEDER I pROSENT
•  Venstre: 81 % (132. plass blant de offentlige 

nettstedene)
•  Høyre: 62 % (451. plass)
•  Sosialistisk Venstreparti: 57 % (501. plass)
•  Arbeiderpartiet: 57 % (501. plass)
•  Senterpartiet: 57 % (501. plass)
•  Fremskrittspartiet: 52 % (576. plass)
•  Kristelig Folkeparti: 29 % (696. plass)

Venstre er opptatt av å videreutvikle nettsidene, 
slik vi hele tiden er i front på dette området. 
Har du kunnskap og forslag til forbedringer kan 
du henvende deg til utvikler av nettsidene Frode 
Fjeldstad, frode@liberal.no.

stortinget

Stortinget har nå tatt ferie, og trår ikke 
sammen igjen før etter valget i høst. Ven
stres stortingsgruppe presenterte sitt poli
tiske regnskap for perioden 20062007 på 
en pressekonferanse 20. juni. Her er noen 
hovedpunkter fra året som gikk.

Den nye regjeringen Stoltenberg har rent 
flertall i Stortinget og det gir begrensede 
muligheter for opposisjonen. Venstre har 
likevel fremmet flere forslag som har gitt de
batt og til dels også klare resultater:

«Second opinion»: Venstre fremmet om 
styrking av pårørendes rettigheter. Regjerin
gen gikk med på en halvgod løsning, etter 
Venstres oppfatning.

personvernkommisjon: Forslag om opp
nevning av en kommisjon for personvern. 
Regjeringen var likevel svært positiv til in
tensjon og realitet, og vil etter alt å dømme 
selv oppnevne en slik kommisjon. 

Kontakt med den muslimske verden: 
Forslag om et utvekslings og samarbeidsprog
ram mellom muslimske land og Norge. Det 
ble flertall for Venstres forslag, som ble tatt 
opp før «Muhammedsaken», men fikk aktua
litet med den. 

åpne stortingsregnskap: Forslaget fikk 
bare Venstres stemmer, men har likevel ført 
til krav om større åpenhet gjennom presi
dentskapets forslag til nye retningslinjer. 
Dette skal behandles til høsten. Venstre 
har som eneste parti i Stortinget åpnet sitt 
grupperegnskap helt.

Alkoholkvoter: Selv om forslaget ikke fikk 
flertall, har finansministeren fulgt det opp et 
stykke på vei. Stortinget behandlet saken 4. 
april 2006. 

Bioetanol: Forslag om å frita bioetanol 
(biobensin) til drivstofformål fra CO2 avgift, 
bensinavgift og alkoholavgift. I forbind
else med RNB fritar regjeringen bioetanol 
for alkoholavgift og innfører fritak for CO2 
avgift, men ikke fritak for bensinavgift.

Grønne sertifikater: Forslag om et felles 
norsk/svensk marked for grønne sertifikater 
for fornybar elektrisitet (sammen med Frp, 
H og Krf) . Forslaget ble nedstemt av regje
ringspartiene. Løfte om et bedre alternativ er 
så langt ikke holdt. 

Vestre Vollane: Forslag fra V, H og Krf om 
statlig erverv av eiendommen Vestre Vollane 
på Hardangervidda. Forslaget ble nedstemt 
av regjeringspartiene.

Hele det politiske regnskapet vil bli sendt 
til alle lokallagsledere og 1. kandidater, men 
kan også lastes ned på www.venstre.no. Terje Breivik

generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i april fra MMI, Opninion, 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 88 og regjeringspartiene 81.

meningsmålinger

kalender
AUGUST   
20. Sentralstyremøte

SEpTEMBER   
4. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon 
10. Valgdag  
21. Sentralstyremøte Oslo 
22.23. Landsstyremøte Oslo 

OKTOBER  
8. Sentralstyremøte Oslo
9. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon
11. Ordførersamling Oslo
12.13. Landskonferanse Oslo

si din mening
På Venstre.no  har vi et 

spørsmål liggende ute til 

en uformell måling, kalt 

«Si din mening». Vi spurte: 

– Norge venter på regjerin

gens klimaplan. Hvor stor 

andel av reduksjonene må 

Norge ta nasjonalt? Svar

ene fordelte seg slik:

Ingenting: 8%
To tredeler: 6�%
Alt: 26%

Antall svar: �0� 

parti April Mai Mandater mai Mandater st.valget +/-
Ap 30,5 31,7 56 61 5
Frp 25,4 24,4 44 38 6
Høyre 15,8 15,2 25 23 2
SV 8,3 8,8 15 15 0
Krf 6 6,3 11 11 0
Sp 6,1 6,1 10 11 1
V 5,0 5,0 8 10 2
Rødt 1,5 1,1 0 0 0

!
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helt liberalt
unge venstres side

Gjør fattigdom til historie!

Verden går fremover: På 1800tallet ble slaver
iet avskaffet. På 1900tallet ble det stadfestet 
at stater burde være selvstendige og ikke styrt 
av en kolonimakt. De totalitære ideologiene 
fascisme og kommunisme ble nedkjempet, og 
demokrati og liberale rettigheter spredte seg til 
nye deler av verden. Kan vi om hundre år se 
tilbake på det 21 århundre, og stolt si at det 
var da vi avskaffet ekstrem fattigdom?  Stadig 
flere mener dette er innenfor rekkevidde dersom 
den politiske viljen er tilstede. Det betyr gans
ke enkelt at vi alle må spørre oss selv: Har vi 
lyst til å avskaffe fattigdom? Og i såfall, hva er 
oppskriften?

VANSKELIGERE I DAG
Vi svarer selvsagt ja på det første spørsmålet. 
Kanskje ikke uforbeholdent riktignok – vi vil jo 
helst slippe å ofre noe – men likevel vil vi svare 
ja. Det andre spørsmålet er selvsagt vanskel
igere å svare på. Mange vil invende: «har ikke 
fattigdomsbekjempelse stått på agendaen siden 
1945? Uten å lykkes?» Det er til en viss grad 
riktig. Jeg sier til en viss grad, fordi vi må huske 
på at mange land som tidligere var kategori
sert som utviklingsland, har opplevd en vold
som økonomisk vekst de siste tiårene, og i dag 
er kategorisert som utviklede land. Jeg tenker 
spesielt på de såkalte nylig industrialiserte 
landene (NIC) som Taiwan, SørKorea, og Singa
por. Mange land som tidligere ofte ble kategori
sert som «annen verden» – særlig LatinAmerika 
og ØstEuropa – har også opplevd stor økono
misk vekst, noe som store deler av befolkningen 
i disse landene i dag nyter godt av. 

Likevel må vi ikke skjule at mange land 
har opplevd økonomisk nedgang siden «fat
tigdomsbekjempelse» ble satt på agendaen. I 
den fattigste delen av verden, spesielt Afrika 
sør for Sahara og i deler av Asia, har folk det 
generelt vanskeligere i dag enn for 50 år siden. 
Til tross for at milliarder av kroner, dollar, euro 
og yen har blitt brukt på bistand, ser arbeidet 
ikke ut til å ha vært til stor nytte. Hva har vi 
gjort feil? 

For å besvare det spørsmålet må vi først 
bli enige i hva som ligger i begrepene fattig

dom. I etterkrigsårene ble fattigdom sett på 
som mangel på midler – penger – til å dekke 
de grunnleggende menneskelige behovene. Alt
så materielle behov som mat, drikke, klær og 
husly. Dermed ble fattigdomsbekjempelse sett 
på som synonymt med økonomisk vekst. Men 
utvikling er mer enn det. Som Amartya Sen opp
daget, og mottok Nobelprisen i økonomi for, er 
ikke fattigdom nødvendigvis mangel på materi
elle goder, men derimot mangel på frihet til å 
velge det livet man ønsker. Selvsagt er valgmu
lighetene dine svært begrenset dersom du ikke 
engang har en høystakk hvor du kan lete etter 
nåla i veggen. Materielle goder blir i så måte 
bare et (av flere) midler til å nå frihet, og ikke 
et mål i seg selv. Fattigdom kan også være mang
lende tilgang til utdanning, helsetjenester og 
politisk medbestemmelse. Når vi utvider defin
isjonen på denne måten, vil også verktøyene vi 
benytter for fattigdomsbekjempelse endre seg 
tilsvarende. Fattigdomsbekjempelse vil dermed 
også inkludere promotering av godt styresett, 
opplysingsarbeid, utvikling av velferdstjenester 
og kollektive goder, for å nevne noen. 

SKRITT I RIKTIG RETNING
Ensidig fokus på økonomisk vekst, kombinert 
med at utvikling av såkalt «sosial kapital» ble 
oversett, er altså et av problemene i utvikling
sarbeidet. Økonomisk utvikling har også ofte 
betydd økonomisk liberalisering – særlig un
der høyrebølgen på 1980tallet da Reagan og 
Thatcher dominerte internasjonal politikk. Det 
Internasjonale Pengefondet og Verdensbank
en, med USA i styresetet, påtvang utviklings
landene markedsliberale tiltak. Disse såkalte 
«Strukturelle Tilpasningsprogrammene» har i 
ettertid vært så utskjelt at jeg tror ikke engang 
jeg trenger gjenta kritikken. Det kan uansett 
være verd å nevne at IMF og Verdensbanken har 
begge tatt selvkritikk på den ensidige fokusen 
på økonomisk vekst. I dag vektlegger disse in
stitusjonene også utvikling av menneskelig og 
sosial kapital i utviklingsarbeidet. Vi noterer et 
skritt i riktig retning. I allefall i retorikken. 

En annen feil som er blitt begått utallige 
ganger i arbeidet med utvikling er tanken om 
«one size fits all». Uansett hvilken ideologi som 
har vært dominerende, være seg neoliberalisme 
eller sterk statlig styring (som i de Sørøst
Aseatiske landene nevnt over), har denne ofte 
ukritisk blitt godtatt som løsningen. Lokale kul
turelle, politiske og samfunnsmessige ulikheter 

har det ikke blitt tatt høyde for. Man trenger 
ikke være veldig bereist for å forstå at en mod
ell som har fungert i Singapore, ikke dermed 
trenger å fungere i Mosamik. Likevel blir denne 
feilen begått gang på gang. Jeg tror i dag at ut
viklingsbransjen har forstått – i allefall hakket 
mer enn tidliger – at bistandsprosjekter må 
tilpasses lokale omstendigheter, og være vare 
for kulturelle, politiske og sosiale ulikheter. 

Et eksempel kan hentes fra en av Norges 
hovedsamarbeidspartnere: Malawi. På Malawis 
største lokalspråk, chichewa, finnes det ikke 
et ord for «vedlikehold». Folk i Malawi har 
tradisjonalt bygget seg et hus som har holdt 
en regntid eller to, og så har de bygget nytt. 
Bistandsprosjekter som ikke forstår implikas
jonene av dette, kommer ikke til å være suk
sessfulle. Grundige undersøkelser og en god 
forståelse av lokale forhold er en nødvendighet. 
Jo mer ulikt mottakerlandet er fra giverlandet, 
desto vanskeligere – og viktigere – er dette. Jeg 
sier ut med økonomene, og inn med sosialant
ropologene!

å SLUTTE å LETE ETTER EN LØSNING
For drøye ti år siden kom sosialantropologene 
på det geniale å faktisk spørre de fattige selv 
hva de ønsket. Som kjent er det de som har 
på skoen som best vet hvor den trykker. Til 
alles store forbløffelse var det ikke bare det å 
ha lite som var problemet for de fattige, men 
også risikoen å miste det lille man har. Videre 
følger det at den fattige ikke kunne ta risikoen 
– med livet som innsats – å satse på et usikkert 
økonomis foretak. Det var dette nobelprisvinner 
Muhammad Yunus skjønte. Han så en mulighet 
for å redusere og spre risikoen ved å utstede 
mange små lån til en utsatt gruppe mennesker – 
hovedsakelig fattige kvinner på landsbygda. (Og 
med det må det føyes til at ikke alle økonomene 
skal ut...) 

Jeg tror at mye av løsningen på dagens fat
tigdomsproblem ligger i å slutte å lete etter en 
løsning. Dogmatiske, ideologiske quickfixme
disiner har vært prøvd ut, med dårlig resultat. 
Isteden  må vi ta høyde for lokale ulikheter, og 
derifra jobbe sakte men sikkert mot fattigdom 
av alle slag, ikke bare økonomiske. Vi kan ikke 
akseptere dagens rådende holding, som synes 
å være: Du skal ikke sparke en som ligger nede 
– bare gå stille forbi. Hva med å tilby en hånds
rekning? 

Kan vi om hundre år se tilbake på det 21 århundre, og stolt si at det var 
da vi avskaffet ekstrem fattigdom? Stadig flere mener dette er innenfor 
rekkevidde dersom den politiske viljen er tilstede.
KRONIKK

Martin Samuelsen
Student, MSc, NGOs and De
velopment, London School 
of Economics

Kom med innspill 
til historiebok

Unge Venstre fyller 100 år i 2009. I det 
høvet skal vi skrive historiebok. Arbeidet 
er kome i gang og underteikna har fått 
redaktøransvaret for boka. Vi har ikkje 
tenkt å skrive innhaldet sjølv, men øn

skjer å knyte til oss mange skribentar som 
kan ta for seg ulike tema gjennom Unge 
Venstre sin 100 år lange historie. Det vi 
lurer på no er kven desse skribentane er 

og kva tema vi skal ta opp i boka. 

Vi inviterer med dette deg til å kome med 
innspel til historieboka til Unge Venstre. 
Kva vil du lese om? Kven bør bidra? Har 

du andre idear rundt bokprosjektet som vi 
må ta med oss i arbeidet vidare? Kanskje 
du har gamle protokoller, bilete, brosjyrar, 
plakatar e.l. på loftet som er av historisk 

interesse?

Vi ønskjer å høyre frå deg så snart som 
mogleg. Send epost til

historiebok@venstre.no.

Venleg helsing
Guri Melby (95�59895) og Lars-Henrik 

Michelsen (mob: 980 �� �0�)

Unge Venstre søker generalsekretær 
Unge Venstre søker ny generalsekretær, som i nært samarbeid med den politiske ledelsen, får den 
viktige oppgaven å lede og videreutvikle Unge Venstre til å bli en enda bedre politisk ungdomsor
ganisasjon. Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen 
og som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Generalsekretæren skal videreutvikle 

Unge Venstre organisatorisk, og vi søker derfor en person med erfaring fra organisasjonsarbeid og 
utvikling. Søkerene må kunne stå inne for Unge Venstres politiske grunnsyn. 

Generalsekretæren er daglig leder for sekretariatet, med sentral og landsstyret som nærmeste 
overordnede. Som leder for sekretariatet, har generalsekretæren ansvar for medlemsoppfølging og 
den daglige driften av Unge Venstre, inkludert overordnet økonomistyring, arkivering og saksfor
bereding. Søkere bør være arbeidsvillige, kreative, strukturerte og godt motiverte, ha god skriftlig 

og muntlig framstillingsevne, samt kunne trives i et hektisk arbeidsmiljø. Søknadsfrist: 5. juli.

Ansettelsen vil starte 1. august. Stillingen er 100%% i lønnstrinn 22. Generalsekretæren vil ha 
kontor i Unge Venstres lokaler i Møllergata 16. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder i Unge Venstre, LarsHenrik 
Michelsen på telefon 98033301, eller epost larshenrik@liberal.no.

Søknad med CV og attester sendes Unge Venstre, Møllergata �6, 0�79 Oslo.
Merkes:  «Generalsekretær» 

Søknad sendes også elektronisk.

Sommerleiren nærmer seg...
 ...har du meldt deg på?

Fra 28. juli til 3. august er det ny sommerleir 
i Unge Venstre. Stedet er som alltid Hove Leir 
på Tromøy like utenfor Arendal. Vi tok en prat 
med årets leirsjef, nestleder Audun Vindøy, for å 
høre hvordan det står til litt over en måned før 
sommerleiren starter.

Er det fortsatt ledige plasser?
– Vi har en del ledige plasser igjen, selv om 

det begynner å bli fullt. Det er bare å hive seg 
rundt. Skulle vi gå tom for senger, så er det 
ledelsen i organisasjonen som blir de første som 
må sove ute eller i telt, sier Vindøy. 

Gi meg tre gode grunner til å melde meg 
på sommerleiren?

– For det første får deltakerne på sommer
leiren den desidert beste valgkampforbere
delsen. Grunn to er at man får møte mange 
UV’ere fra hele landet. Og de er som vi alle vet 
veldig sjarmerende og greie folk. Grunn tre er at 
Hove Leir er et utrolig fint leirsted. Det er ikke 
tilfeldig at stedet nå har fått en egen festival 
oppkalt etter seg. Hove Leir har den fantastiske 
kombinasjonen av avslappende grøntområder 
og deilig badevann.

Garanterer du sol?
– Ja. Det er mulig det blir litt duskregn en el

ler annen natt, men det er bare bra for gresset.  
Hva er årets store trekkplaster?
– Min personlige favoritt er at Georg Apenes 

kommer. Han er direktør i Datatilsynet og regnes 
som den beste personen i Norge til å snakke om 
personvern. I tillegg kommer alle kjente Ven

strefolk, slik som Sponheim, Dørum og Grande. 
I tilegg kommer tidligere utdanningsminister 
Kristin Clemet. Hun skal snakke om behovet for 
liberalisme i vår tid. Vil også trekke frem Kadra 
– en person som skal fortelle oss om hvordan 
det er å komme fra en kultur hvor frihet til å 
bestemme over eget liv ikke er selvsagt. Tror det 
vil bli kjempeinteressant, sier leirsjef Vindøy. 

Noen politisk profil på årets sommerleir?
– Det blir mye skolering og debatt om klima. 

Sommerleiren får blant annet besøk av miljø
stiftelsen ZERO og noen fra Lavutslippsutvalget. 
Og hvis du kan holde på en hemmelighet, så 
skal vi lansere en kampanje på klima som blir 
bra. Mer sier jeg ikke, smiler Vindøy.

Og hvordan blir det sosiale programmet?
– Nå holder det. Du får meg ikke til å avsløre 

alt. Men jeg kan si såpass at det blir et bra so
sialt program i år. Gamle kjenninger som konsert 
og revy dukker opp i år også, men det kommer 
også mange nye programposter.  

Ellers noe du vil si til de som ikke har 
meldt seg på ennå?

– Å ikke være på sommerleiren er å velge 
bort sommerens beste begivenhet. Meld deg på 
sommerleiren i dag, så slipper du å leve et liv 
i anger. 

Sommerleiren begynner om ettermidda
gen den 28.juli og avsluttes med hjemreise 
på formiddagen 3.august. For informasjon el
ler påmelding, kontakt generalsekretær Audun 
Rødningsby på epost audun@liberal.no. 
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Vi begynner i nord. Arne Langset fylte 51 
den 24. juni. Samme dag jubilerte tidligere 
leder av Porsanger Venstre, fortsatt aktiv 
talsperson for kveners rettigheter og stadig 
inspirator for Halden Venstre, Josef Lind-
bäck, med sine 70 år 24. juni. Rune Kip-
persund, Tjøme, ble 42 år 25. juni, mens 
Atle Holgersen, Askøy, ble 54 år 28. juni. 
Elsa Haldorsen, Bugøynes, fylte 63 år 
29. juni, mens Hulda Tronstad, tidligere 
byrådssekretær i Oslo, nærmer seg de førti 
og fyller 39 år 30. juni. Samme dag blir leder 
i Tromsø Venstre, Jonas Eilertsen, 23 år.

Juli er en rolig måned, men vi nevner at 
gjenvalgt fylkesleder Erik Ringnes i Hed
mark fyller hele 52 år 4. juli, mens tidligere 
NRKstyresjef Eldbjørg Løwer, sparket av 
den slemme mannen Trond Giske, blir 64 år 
14. juli. Lisbeth Bøhler i Ski blir 44 den 23. 
juli. President (hihi) av Liberale Studenter 
og ferierer på Stortinget denne sommeren, 
Kjartan Almenning, feirer sin 28. bursdag 

25. juli. Redaktøren av denne avis, som har 
blitt blad, Frode Fjeldstad, som blir 29 26. 
juli. Leif Helge Kongshaug, stortingsrepre
sentant for Møre og Romsdal, fyller 58 år 31. 
juli.

Over i august der Elin Jelsa i Karmøy fyller 
66 år 3. august. Jan Erik Wang i Oslo fyller 
44 år 12. august. Roar Olsen, kasserer i 
Buskerud Venstre, blir 50 år 5. august. Ketil 
Kjenseth, rådgiver i Venstres stortings
gruppe blir 39 år 13. august. Arne Lauvhjell 
i AustAgder jubilerer den 20. august, og blir 
60 år. Nylig hjemkommet fra USA, og avtrop
pende bystyrerepresentant, Monica Rolfsen 
i Trondheim blir 41 den 16. august. 26. au
gust fyller førstekandidat i Grimstad Hans 
Antonsen utrolig nok bare 42 år, og 31. 
august blir tidligere stortingsrepresentant 
Terje Johansen 66 (først da tar livet til...). 
Gratulerer alle sammen!

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

siden sist

Det blir litt miljø denne gangen også, 
siden den berømte klimameldingen endelig 
ble lansert, etter store forsinkelser. Denne 
spalte har samlet endel kommentarer til 
klimaplanen som ble lansert 15. juni, som 
ifølge statsministeren selv har: – Verdens 
mest ambisiøse målsettinger.

– Nå starter omstillingen!
Miljøvernminister Helen Bjørnøy

– Først og fremst er dette viktig dokument 
for Norge og verden.

Statsminister Jens Stoltenberg

– Skogen inn i varmen!
Landbruks- og matminister Terje Riis-

Johansen (senterpartiet.no)

– Er dette en spøk?
Lars-Henrik Michelsen

– Mageplask for SV, men gledelig for Frp
Ketil Solvik Olsen, Frp (VG TV)

– En flertallsregjering med svart belte i kli
maskryt burde hatt større ambisjoner.

Rasmus Hansson, WWF-Norge

– Dette er en av de verste meldingene 
noensinne når det gjelder å være konkret i 
hva som skal gjennomføres, for der er det 
rett og slett et makkverk.

Fredric Hauge, Bellona (VG-TV)

– Om ti år vil vi synes vi var gærne som 
ikke gjorde mer da vi hadde sjansen. 
Regjeringen har antakelig lest folket rik
tig, og folket er ikke tilstrekkelig bekymret 
til å gå inn for drastiske tiltak, men regjer
ingen burde utvist større lederskap.
Jørgen Randers, som ledet lavutslipps-

utvalget (NTB)

Oslo Venstre søker
Valgkampsekretær

Til valgkampinnspurten søker Oslo Venstre etter en valgkampsekretær i perioden 1/8  10/9 
2007.

Arbeidsoppgavene vil hovedsaklig være knyttet til det praktiske arbeidet rundt valgkampen, 
slik som valgkampåningen, valgboden på Karl Johan, standsturnéer etc.

Vi søker en person med godt humør, god samarbeidsevne, stor arbeidskapasitet og evne til å 
håndtere stress.

Arbeidstid og lønn etter avtale. For nærmere opplysninger, kontakt kontorsjef Morten A. 
Hagen på tlf 92 03 14 68.

Søknad med CV og referanser sendes innen �5/7 2007 til:
Oslo Venstre
Møllergata �6

0�79 Oslo

eller

E-post: morten@venstre.no


