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Ved begynnelsen av denne valgkampen møtte 
jeg og en rekke av mine stortingskollegaer de-
monstranter fra Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke utenfor Stortinget. Deres agenda var 
å overlevere resultatet av en landsomfattende 
underskriftskampanje til støtte for kravet om 
bedre rehabiliteringstilbud i Norge. De hadde 
samlet imponerende 225.000 underskrifter for 
kravet. Kanskje ikke så veldig rart for det er et 
krav det er lett å være enig i.

Som Venstres nestleder Olaf Thommessen en 
rekke ganger har påpekt er det et av de stør-
ste problemene de store variasjonene det er i 
tilbud eller mangel på tilbud rundt om i lan-
det. Selv var han heldig som bodde i Oslo da 
han selv hadde behov for rehabilitering etter 
sykdom, hadde han bodd i Finnmark hadde det 
ikke vært noe reelt tilbud i det hele tatt. Der-
for er det aller viktigste å sørge for at alle inn-
byggere får en lik, reell rett til rehabilitering, 
uavhengig av bostedsadresse.

For meg har også dette en viktig prinsipiell 
side: Vi er aldri halve mennesker. Vi er heller 
ikke kvarte eller 40% mennesker. Derfor må vi 
legge til rette for at alle kan delta i arbeidsli-
vet om det er i 120 % eller 20% stilling. Vi må 
lage ordninger som er enklere, mer oversikt-
lige og ikke minst mer fleksible. I dag er det 
jo sånn at hvis du er delvis sykmeldt, så må 
du i utgangspunktet oppholde deg i landet 
for å få sykepenger. Jeg skjøn-
ner tanken bak regelen; at man 
ikke skal sole seg i syden mens 
man går på sykepenger. 
Men i dagens globali-
serte verden er det 
jo meningsløst 
at man må søke, 
få avslag, søke 
igjen og kran-
gle for å dra 
med jobben til 
Stockholm fordi 
man jobber 60%, 
men er sykemeldt 
40%. Systemene 

må stimulere til arbeid og deltagelse i sam-
funnet, ikke til en enten-eller-tankegang om 
at «enten er du syk eller så er du frisk». Enten 
er du hel eller er du halv. Dette gjelder også 
innefor rehabiliteringsområdet. Så lenge det 
legges opp til generelle løsninger som ikke tar 
hensyn til den enkeltes spesielle behov, kan vi 
ikke lykkes. Rehabilitering har i dag lav status 
blant helsepersonell, særlig blant leger. Dette 
må vi finne gode løsninger på som kan være 
med å gi rehabiliteringen et ekstra løft.

Venstre har prioritert å styrke rehabilitering 
både i statsbudsjettet for 2007 og i revidert 
nasjonalbudsjett for 2007 som Stortinget be-
handlet rett før sommeren. Vi har vært særlig 
opptatt av den gruppen som har de største 
problemene med å få fullgodt tilbud, nemlig 
rusmisbrukere. Mange av dere så kanskje opp-
slag med Odd Einar Dørum på TV2-nyhetene  
om nettopp dette. Mennesker med kroniske 
lidelser trenger ofte rehabilitering og hjelp 
fra både spesialisthelsetjenestene og kommu-
nehelsetjenestene. Finansieringen knyttet til 
disse tilbudene er svært vanskelig å få til og 
mange får ikke den hjelpen de trenger. Her må 
det forandring til. Jeg oppfordrer regjeringen 
til å gjøre en skikkelig innsats for å løse disse 
problemene. Det skal i hvertfall ikke stå på 
Venstre!

VALGKAMP 
Alle piler peker oppover for Venstre foran 
dette valget. Vi har gode målinger nasjo-
nalt og lokalt.  Dersom vi klarer å utnytte 
denne interessen rundt Venstre, beholde 

gløden og stå på helt frem til valgdagen, 
kommer Venstre til å gjøre et langt be-
dre valg enn 2003. Det krever imid-

lertid innsats både fra oss i stor-
tingsgruppa og partiledelsen, og 
ikke minst innsats fra dere lokalt. 
Lykke til i valgkampen. 

Lars
Partilederblogg:

http://www.vgb.no/25927/

Styrk 
rehabiliteringen
Venstre har prioritert å styrke rehabilitering og har vært 

særlig opptatt av den gruppen som har de største proble-

mene med å få fullgodt tilbud, nemlig rusmisbrukere.

LEDER:

Valgkampen
er lokal!
Reiten til forrett, Jens og 

Jensen til hovedrett, og 

Diffen til dessert. Kort 

oppsummert er det valg-

kampens hovedsaker.

Lokalvalget er i full gang, men det er ikke 
så lett å danne seg et bilde av valgkampens 
viktigste saker. I hvert fall ikke om man le-
ser, ser og hører på riksmedienes dekning av 
valgkampen så langt. Heldigvis har vi en stor 
underskog av lokale medier som også dekker 
valgkampen. Mediebildet for Venstre viser da 
også at valgkampen faktisk ikke handler om 
de førstnevnte sakene, men av lokale folk 
som kommer med saker som angår folk i sin 
kommune.
 
Lokalvalget handler for meg først og fremst 
om å velge folk som er i stand til å forvalte 
det privileget det er å få lov å styre over an-
dre. Egenskaper som åpenhet og ombudsrolle 
er viktige stikkord som jeg legger meget stor 
vekt på.

Jeg håper at Venstres nye folkevalgte kan ta 
mange viktige kamper om åpenhet i kommu-
nen. Norge kan bli langt mer gjennomsiktig i 
sin forvaltning, og praktisering av folkevalg-
te organ. Korrupsjon fins også i Norge, sann-
synligvis i langt større grand enn det har vi 
til nå har fått erfare. For å hindre gjentagelse 
må Venstre kjempe for åpenhet, ryddighet og 
at hatter fordeles på flest mulig folk. Ven-
stre har da også blant annet kjempet mot 
gjennomgående representasjon ved valg til 
komiteer og utvalg.

Lovverket er på plass for et rettferdig demo-
krati, ikke minst takket være Venstrefolk til 
alle tider. Men praktiseringen må vi kjempe 
for daglig i kommuner og fylkesting. Dette 
kommer på ingen måte til å prege valgkam-
pen, men vi Venstrefolk vet hvor viktig det 
allikevel er. Godt valg!
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Vi treng senio-
rane i arbeidslivet
Det viktigaste for å hindre at folk tidleg forlèt 
arbeidslivet er at vi greier å jamne ut helseskil-
nader mellom ulike yrkesgrupper.

Dei næraste åra kjem den delen av befolkninga 
som er mellom 55 og 66 år til å vakse kraftig. 
Det norske samfunnet treng arbeidskrafta frå 
seniorane for å sikre økonomisk vekst og auka 
velferd. Dette er ei utfordring som vi deler med 
de fleste landa i Europa. Det er difor viktig at vi 
greier å få fleire enn i dag til å ta del i arbeids-
livet lenger. Stortinget diskuterte dette nyleg, 
etter at regjeringa la fram ei eiga «seniormel-
ding».

Venstre meiner at dei siste 10-15 åra i ar-
beidslivet bør vere definerte som ein del av se-
nioromgrepet, og det er naudsynt at både det 
offentlege og bedriftene har ein medviten poli-
tikk for å halde på folk og på viktig kompetanse 
så lenge som mogleg. Av same årsak legg pen-
sjonsreforma opp til å gjere det meir attraktivt 
å stå lenger i arbeidslivet. 

Føresetnadane for å få høg yrkesdeltaking vil 
vere at det må løne seg å arbeide. Internasjo-
nale studium viser at utforminga av pensjons-
systemet er den viktigaste forklaringsfaktoren 
for kva tid den enkelte arbeidstakar vel å tre ut 
av arbeidslivet. Venstre er spesielt opptatt av at 
alle over 62 år skal unngå avkorting i pensjon 
dersom dei vel å arbeide meir, og vi er gene-
relt opptatt av å få eit meir fleksibelt arbeidsliv 
for seniorar. Vi vil opne for fleire individuelle 
avtaler, mellom anna når det gjeld arbeidstids-
reglar.

Ein annan faktor for høg yrkesdeltaking er 
aktivt seniorarbeid på arbeidsplassane. Å verte 
sett og sett pris på av arbeidsgjevaren scorar 
høgt når folk blir spurt om kva det er som kunne 
fått dei til å stå lenger i arbeid. God leiing og 
eit medvite tilhøve til seniorarbeid er ein særs 
viktig faktor. Livslang læring er av det gode for 
menneske, og det har stor verdi for at folk vel å 
stå lenger i arbeid.

Personalpolitikken både i offentleg og i privat 
sektor må setje arbeidsmiljø og kompetanseut-
vikling for seniorane på dagsorden i langt større 

grad enn tilfellet er i dag. Fleire store private 
bedrifter har innført livsfasepolitikk som ein 
del av sitt personalarbeid. Dette trur Venstre er 
fornuftig. Den enkelte arbeidsplass bør ha både 
idear og fridom til å finne gode løysingar som 
høver ulike yrkesgrupper og ulike yrkesliv. 

Nok ein annan viktig faktor er arbeidet mot 
diskriminering og utstøyting. Det er særs van-
skeleg å ta liv av den ukulturen det er at el-
dre arbeidstakarar ikkje vert tilgodesett når 
seminar eller annan kompetanseutvikling vert 
fordelt. Dette er vanskeleg å kome til livs med 
lovverket, av di det ofte dreier seg om usynlege 
strukturar på den enkelte arbeidsplassen. Her er 
det viktig med haldningsskapande arbeid og ei 
tydeleg leiing som arbeider aktivt for å hindre 
slike uheldige strukturar.

Det bør verte meir vanleg for seniorar å byte 
arbeidsoppgåver og jobb. I yrkesgrupper som 
framleis har tunge fysiske yrke, spesielt i om-
sorgsyrka, vil det vere ein fordel om arbeidsta-
karar ikkje vert verande i same arbeid i 40 år. 
Sjansar til å finne lettare arbeidsoppgåver og 
variere mellom stillingar vil truleg virke positivt 
i desse yrkesgruppene.

Det viktigaste for å hindre at folk tidleg forlèt 
arbeidslivet er slik Venstre ser det at vi greier å 
jamne ut helseskilnader mellom ulike yrkesgrup-
per. Stat og kommune har eit klart ansvar for å 
minimalisere risikoen for helseskadar. Auka sat-
sing på rehabilitering og førebyggjande arbeid 
er viktig for å sjå til at fleire vert verande lenger 
i arbeidslivet. 

I Bærum kommune kan alle tilsette over 62 
år frå 1. juni velje mellom å ta ut bonus på 
20 000 kr i året, redusere arbeidstida med 80 
prosent, eller jobbe for full lønn og auka fritid 
med ti dagar i året, og 15 dagar etter at ein 
har fylt 64 år. Andre kommunar har valt andre 
og endå meir gunstige løysingar. Poenget er at 
arbeidsgjevarar og tilsette saman finn gode løy-
singar for kvar enkelt person og arbeidsplass, 
og at regelverk som hindrar fleksible løysingar 
må mjukast opp. 

Våre velferdsordningar vil vere avhengige av 
at vi lukkast med å hindre at for mange vel tid-
leg pensjon og forsvinn ut av arbeidslivet.

GJESTESKRIBENTEN
Gunvald Ludvigsen
stortingsrepresentant,
Venstre
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småbedrifter

EN MODERNE LANDBRUKS-
OG DISTRIKTSPOLITIKK
På Senterpartiets landmøte i vår utbrøt 
Åslaug Haga at bønder som stemmer Frem-
skrittspartiet (eller andre partier som ikke 
er med i regjeringen) snarest bør fylle ut 
flyttemeldingsskjema og komme seg bort 
fra hjemstedet sitt. – Det er en underlig 
måte å møte utfordringene som både land-
bruks- og distriktspolitikken står. Sannhe-
ten er at bygde-Norge skriker etter en ny 
og moderne politikk. Venstre har svaret. 
Svaret er ikke å rasere alt. Men svaret er 
en fornuftig oppmyking av et rigid regel-
verk og et sterkt oppgjør med sementerte 
holdninger. Svaret er et kraftfullt oppgjør 
med Regjeringen som ikke bare har rever-
sert politikken tilbake til før den forrige 
regjerings tid, men mye lenger, skriver 
Leif-Helge Kongshaug i et innlegg.

FRAMTIDENS NæRINGSPOLITIKK MÅ 
ByGGES PÅ NySKAPING OG KREATIVITET.
Jeg bruker mye tid til på å forstå den nye 
tid. Hvilke implikasjoner har det for Norge 
at vi om 15 år kommer til å være et gjen-
nomutdannet samfunn. 80% av oss vil ha 
høyere utdanning. Hvilke arbeidsoppgaver 
er det da vi ikke har arbeidskraft eller ar-
beidslyst til å fylle selv? Som vi må få andre 
til å utføre. Hvilket liv vil høyt utdannede 
borgere leve? Det framtidige norske næ-
ringsliv vil skapes i skjæringspunktet mel-
lom enkeltmenneskers innsats, kunnskap og 
kreativitet, samfunnets vilje til å satse mil-
jøvennlig og framtidsrettet, og et offent-
lig virkemiddelapparat som både har gode 
generelle ordninger og våger å prioritere 
noen enkeltområder hvor Norge skal være 
en spydspiss, skriver Lars Sponheim.

www.venstre.no/smaabedrifter

Liberal bevissthet 
på sommerleiren
Unge Venstre har lenge vært opptatt av liberal ideologisk 

tenkning. På sommerleiren i år hadde de invitert Kristin Cle-

met for å innlede om liberalismen.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Like etter at Clemet hadde startet sitt foredrag 
åpnet himmelens sluser seg over leirdeltagerne. 
De vel 130 deltagerne kroket seg derfor sammen 
i hovedhuset på Hove Leir, for å høre Clemet 
innlede om liberalismen. Clemet er leder for den 
politiske tenketanken Civita, en liberal tanke-
smie som ifølge dem selv er for en fri økonomi, 
det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. 
Civita vektlegger det idèbaserte og prinsipielle 
perspektivet i samfunnsdebatten. 

LIBERALT DEMOKRATI
Clemet kommenterte liberaleres syn på demo-
krati med å beskrive dagens flertallsregjering, 
hun ser klare tegn til at den ved flere anled-
ninger ikke tar nok hensyn til mindretallet. 
– Dagens regjering argumenterer med at de har 
flertall og dermed blir det sånn de har bestemt. 
De gjør lite for å skape bredere flertall, og å 
høre på opposisjonens argumenter, sa hun. – En 
liberalers syn på demokrati preges av synet på 
hvordan man behandler mindretallet, understre-
ket Clemet.

HEGEMONI PÅ «FELLESKAP»
Clemet pekte på at Bondevik-II-regjeringen for 
sent innså de rødgrønnes hegemoni på ordet 
«felleskap». Til stadighet hamret Stoltenberg 
inn ett lettsindig budskap om «dere vil ha skat-
telette, vi prioriterer felleskap», og slapp unna 
med det. Hun mener at de ikke-sosialistiske par-
tiene må samle seg om et felles budskap for å 
møte de rødgrønnes felleskapsbegrep, som hun 
mener er altfor dominert av statlig- og offent-
liggjøring av oppgavene. – Fellesskapet består 
ikke bare av staten, og statens løsninger, men 
også av mange private og sivile felleskap, sa 
hun. Hun viste blant annet til kulturpolitikken 
som domineres av Trond Giske. – Hvem er det 

som tør å heve en kritisk røst mot Giske? Svært 
få, kanskje fordi mange er avhengige av hans 
gunst for å få offentlig støtte, sa hun.

LIBERALE KjØREREGLER
Det er viktig å ha noen kjøreregler når man skal 
stilling til en enkeltsak, mente Clemet. Det er 
slettes ikke alltid at hun selv klarer å følge dem, 
og det er ikke alltid mulig heller. For selv om 
Clemet er opptatt av prinsipiell tenkning ad-
varte hun mot å la prinsippene ta fullstendig 
kontroll på politikkutviklingen. – Det er viktig 
å ikke falle i begge leire, både dem som blir for 
pragmatisk og ikke har en ideologisk ballast, og 
dem som lar prinsippene veie tyngst. Begge de-
ler kan føre galt av sted, mente hun. 

CLEMETS FIRE KjØREREGLER:
1. Alle resonnement må begynne med borgeren
2. Det er frihetsinnskrenkningene som må be-

grunnes, ikke omvendt
3. Viktig å ha en balanse mellom frihet og an-

svar
4. Man må veie mål opp mot de midler som be-

nyttes

FRIHET OG ANSVAR
Clemet mener det finnes grenser for politikk. 
– Man klarer ikke å løse alle problemer, og man 
må alltid veie midlene opp mot de målene man 
ønsker å oppnå, sa hun. Det er ikke sikkert at du 
kan kontrollere ethvert problem, men ofte kan 
du styre dem i riktig retning.

– Vi blir så opptatt av å regulere gjennom 
lover og regler at ansvaret viskes bort. Jo, men 
det er jo ikke ulovlig, forsvarer man seg gjerne 
med. Dermed mister man etter hvert evnen til 
kritisk refleksjon og moralsk tenkning mente 
Clemet. Og siktet blant annet til opsjonssaken 
i Hydro.
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miljø

ADVARER MOT Å STRUPE LOKALTOGENE
SVs nestleder Audun Lysbakken sier til 
Dagbladet at han vil ta bygge opp et 
fond på én milliard i året for å finansiere 
bygging av lyntog. – Venstre støtter SV 
i å ville satse på jernbanen, men jeg er 
usikker på hvor gjennomtenkt utspillet 
er. Fondet han skisserer, er neppe nok til 
en satsing på lyntog. I så fall må det tas 
penger fra det ordinære jernbanebudsjet-
tet, noe jeg sterkt vil advare mot, uttaler 
Venstres Borghild Tenden.

REGjERINGEN TIL STRyK INNEN 
FORNyBAR ENERGI
Norge bør ligge i verdenstoppen når det 
gjelder satsingen på fornybare energikil-
der. Det er skuffende at Olje- og Energimi-
nister Odd Roger Enoksen (Sp) gir uttrykk 
for at han ikke har ambisjoner på vegne 
av Norge innenfor dette viktige området. 
Han fremstår mer som en oljeminister enn 
en energiminister, uttaler Venstres Gunnar 
Kvassheim.

Til Aftenposten 13.aug sier Odd Roger 
Enoksen (Sp) at «Norge ikke kan være best 
på alt» når det kommer til satsing på blant 
annet bølgekraft.

– Det er det ingen fare for. Det tragiske 
er at de støtteordningene vi har i Norge er 
blant de dårligste i Europa, påpeker Kvass-
heim.

BER STOLTENBERG TA OPP SELLAFIELD 
MED GORDON BROwN
– Stoltenberg bør anmode Gordon Brown 
om et møte hvor THORP-saken kan tas opp. 
Statsministerskiftet i Storbritannia gir en 
god anlegning til et nytt framstøt for å få 
stoppet gjenåpningen av THORP-anlegget, 
uttaler Venstres Gunnar Kvassheim. Det 
foreligger planer om å gjenåpne anlegget.

www.venstre.no/miljo

- Vil ha autopass-
ordning for kol-
lektivtrafikken
Venstres leder Lars Sponheim vil innføre en autopass-ordning 

i kollektivtrafikken. – Vi har allerede et system for privatbilis-

men som gjør at vi med en elektronisk brikke kan kjøre gjen-

nom de fleste av landets bomstasjoner uten å måtte stoppe 

bilen eller lete etter småpenger. Den samme ordningen må vi 

få til i kollektivtrafikken, mener Sponheim.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Venstre vil innføre en ordning med en felles 
elektronisk brikke eller et felles elektronisk kort 
som kan brukes på samtlige av landets busser, 
trikker, båter eller baner, og som samtidig gir 
økonomisk gevinst for den enkelte i form av bil-
ligere billetter.

ENKLERE
Det er åpenbart at det blir enklere for alle å 
reise kollektivt når du kan bruke det samme 
kortet uansett hvor i landet du befinner deg og 
uansett om det er buss, trikk eller båt du reiser 
med. Og på samme måte som for bil, bør det 
være enkelt å bestille kortet og type kort eller 
brikke på nett. Klippekort, månedskort, årskort 
– det du måtte ha behov for. – Teknologien fin-
nes allerede, sier Sponheim.

KONSESjONSVILKÅR
Dette er et tiltak som enkelt kan iverksettes 
både praktisk og politisk. Alle som driver kollek-
tivtransport må ha konsesjon for å gjøre dette. 
I konsesjonsvilkårene er en rekke ting nedfelt 
bl.a. rabattordninger for enkelte aldersgrupper, 
sikkerhet, miljø og framkommelighet. Alle som 
skal få konsesjon i framtiden må også ta i bruk 
et nytt elektronisk autopass-system. Så enkelt 
er det i grunnen.

– Jeg tror at dette er et tiltak som vil viktig 
for å tilrettelegge for at det blir enklere for folk 
å velge kollektivtransport og dermed være et 
viktig bidrag for å løse noe av klimautfordringen 
vi står overfor, sier Sponheim.
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Fylkestingsvalget:

Det er ni nye førstekandidater 

fra Venstre til fylkestingsval-

get i høst. Liberal har sett på 

hovedsakene landet rundt.

ØSTFOLD
Navn: Sindre W. Mork
Alder: 46
Status: Gjenvalg til 1. pe-
riode
Kampsak: Skole - utred-
ning kompetanseår, utvi-
klingsseminar for fylkestinget, styrke elevtjenes-
ten, fullt tilbud på VG1 i elevenes egen region. 
Miljø - prioritere vassdragene, kollektivtilbud til-
passet videregående, miljøkrav til Moss lufthavn 
Rygge, biodrivstoff for kollektivtrafikken.

AKERSHUS
Navn: Inge Solli
Alder: 48
Status: Ny
Kampsak: Et miljøvennlig 
og nyskapende Akershus. 
Kompetanseår for lærere.

OSLO
Navn: Ola Elvestuen
Alder: 39
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode
Kampsak: Grønn og åpen 
by, billigere og bedre kol-
lektivtrafikk. Satsing på 
skole, satsing på etter- og 
videreutdanning av lærere. Ordentlig tilbud til 
rusmisbrukerne i byen. 

HEDMARK
Navn: Erik Ringnes
Alder: 52
Status: Ny
Kampsak: Miljø, småbe-
drifter, skole og sosialt 
ansvar med saker som an-
går Hedmark.

OPPLAND
Navn: Eivind Brenna
Alder: 51
Status: Ny
Kampsak: Gjøre Oppland 
til et foregangsfylke på 
bioenergi. I 4-årsperioden 
skal alle kommuner har minst et biovarmean-
legg, minst en biodieselpumpe og minst en bio-
etanolpumpe. Gjøre det lettere å være nærings-
drivende ved at en bygger opp det offentlige 
støtteapparatet regionalt rundt i Oppland. Satse 
på læreren ved at man innfører kompetanseår 
for lærere i videregående skole. Styrke sykehus-
tilbudet i Oppland. Samorganiseringen i Syke-
hus Innlandet ser ut til å ha svekket tilbudet til 
pasienter i Oppland.

BUSKERUD
Navn: Runolv Stegane
Alder: 54
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode
Kampsak: Ja til mer fol-
kestyre og Buskerud som 
eget, forsterket fylke. Nei til storregion av Bus-
kerud, Telemark og Vestfold. Sykehusene tilbake 
til folkevalgt styring.

TELEMARK
Navn: Johan T. Løchstøer
Alder: 59
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode
Kampsak: Klimaplan for 
fylket og Kragerø kommu-
ne med konkrete mål. Satse på kollektivtilbudet 
i Grenland med planlegging av bybane Brevik-
Grenland-Notodden. Innovativ næringspolitikk 
for hele Telemark. Sats på innholdet i skolen, 
realisere den digitale skolen. Kompetanseår for 
lærerne i videregående skole i Telemark.

VESTFOLD
Navn: Kåre Pettersen
Alder: 51
Status: Ny
Kampsak: Miljø, utnytte 
fylkes ressurser av spill-
varme, bioenergi og sol. 
Samferdsel og skole.

AUST-AGDER
Navn: Øystein Haga
Alder: 57
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode
Kampsak: Miljøkrav som 
følges opp med energi og 
miljøplanen for Agder. Finne gode løsninger for 
elever som er i ferd med å droppe ut videregåen-
de skole. Styrke lærlingordningen, oppfølgings-
tjenesten, rådgivning/PPT og miljøtjenesten. 
Arbeide mot ytterligere borevirksomhet i Ska-
gerak. Støtte og videreutvikle grundervirksom-
heten og forskningsmiljøet som dannes rundt 
Norges nyeste universitet, Agder Universitet. 
Støtte sammenkoblingen av Vestfoldbanen og 
Sørlandsbanen og øke hastigheten på togtrafik-
ken. Starte planleggingen av Høyhastighetsba-
ne/ kystjernbane Oslo/kr.sand/Stavanger. 

VEST-AGDER
Navn: Melinda Kvinlaug
Alder: 36 år
Status: Ny
Kampsak: Kvalitetssikring 
av det offentlige hjelpeap-
paratet og mer ansvar til 
brukerne, krav til tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsheming, sikre skoleveier, 
tilrettelegging for at personer som ufrivillig be-
finner seg utenfor arbeidslivet skal komme ut i 
arbeid, øremerking av skolenes rammetimer for 
at de skal brukes på den enkelte elev, kultur-
landskap og turisme.

ROGALAND
Navn: Jarle Braut
Alder: 61
Status: Gjenvalg til 4. pe-
riode 
Kampsak: Ta hele Roga-
land i bruk. Samhandling 
mellom forskning og næ-
ringsliv. Bybane på Nord-Jæren. Bedre innhold 
i skolen og utforming. Ta vare på kulturarven, 
bygge Kiellandsenter og Garborgsenter, og et 
senter for barne- og ungdomslitteratur. Roga-
landsnaturen er sårbar og blir en av de største 
utfordringene de neste årene.

De nominerte er...
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HORDALAND
Navn: Harald Hove
Alder: 58
Status: Gjenvalg til 4. pe-
riode 
Kampsak: De mange mil-
jøutfordringene vi står 
overfor: Kraftlinjene over Hardanger, Ubåtvra-
ket på Fedje, alternativ energi som vind-, bølge 
og tidevannskraft, samt kollektivtrafikken i Ber-
gensområdet.

SOGN OG FjORDANE
Navn: Marit Barsnes Krog-
sæter
Alder: 54
Status: Ny
Kampsak: Miljø: Forplik-
tende klimaplan, gang- 
og sykkelveier. Legge kraftlinjen fra Fardal til 
Ørskog i sjøkabel. Skole: Få flere til å fullføre 
videregående skole, flere lærlingplasser, kompe-
tanseår for lærerne.

MØRE OG ROMSDAL
Navn: Gunn-Berit Gjerde
Alder: 53
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode
Kampsak: Få ungdom fra 
Møre og Romsdal hjem et-
ter endt utdanning.

SØR-TRØNDELAG
Navn: Elisabeth Paulsen
Alder: 62
Status: Ny
Kampsak: Bygge videre 
på skolepolitikken. Det er 
viktig at vi går igjennom 
hvordan det offentlige kan gjøre en innsats for 
å ta vare på miljøet.

NORD-TRØNDELAG
Navn: Trond Prytz
Alder: 62
Status: Ny
Kampsak: Jeg er opptatt 
av en trygg og god framtid 
for folk og natur i Nord-
Trøndelag. Sikre gode fellesskapsløsninger som 
sikrer velferd og samfunnsvekst.

NORDLAND
Navn: May Valle 
Alder: 56
Status: Gjenvalg til 2. pe-
riode 
Kampsak: Utdanning 
- kompetanseløft for 
lærerne og bedre samhandling mellom fors-
kning, utdanning, næringsliv og lokalsamfunn. 
Skoleutvalg hvor lokalsamfunnet er represen-
tert. Miljø - alternativ drivstoff - bedre veier 
- elektrifisering av nordlandsbanen - fornybar 
energi, holdningsskapende arbeid gjennom bl.a. 
planverk småbedrifter og grundere. Forbedre 
tilskuddsordninger, trygdeordninger, skattesys-
tem, kultur - for helse

TROMS
Navn: Roar Sollied
Alder: 54
Status: Gjenvalg til 3. pe-
riode
Kampsak: Liberalt fram-
tidsrettet skoletilbud og 
et miljøbasert nyskapende næringsliv i Troms.

FINNMARK
Navn: Per Tore Beck Ny-
gård
Alder: 60
Status: Ny
Kampsak: Mine to viktig-
ste saker er skole, miljø 
og samferdsel. Men miljø knytter det seg størst 
utfordringer til. Samferdsel er viktig for det er 
essensielt for all utvikling her i fylket, og det 
samme gjelder for så vidt også kunnskap og 
kompetanse.

De nominerte er...
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Prioriterte kommuner

Venstre har prioritert 17 kom-

muner denne valgkampen, 

der det satses ekstra. Dette 

gjøres for å nå målsetningen 

på landsbasis på 7%. Vi har 

sett på hvor mange represen-

tanter kommunene har i dag, 

og deres hovedsaker. Etter 

valget følger vi dem, og ser 

hvordan det gikk.

ARENDAL
Navn: Jan Kløvstad
Alder: 51
Kampsak: Arendal skal 
være en ledende miljøby, 
vi skal ta vare på særpre-
get vårt og skape rom både 
for nye innvandere og nye næringsetablere.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3.

BERGEN
Navn: Hans-Carl Tveit (by-
råd oppvekst og kultur)
Alder: 53
Kampsak: Bergen skal bli 
best på skole og best på 
miljø. Fortsette satsingen 
på skole, gjennom etter- 
og videreutdanning av lærere, modernisere og 
høyne kvaliteten. Styrke basisfagene i grunn-
skolen og legge til rette for individuell tilpasset 
undervisning, og styrke satsingen på ungt en-
treprenørskap i skolen. Redusere luftforurensing 
gjennom satsing på miljøvennlig transport og 
mer bruk av miljøvennlige energikilder til opp-
varming. En annen side av miljøspørsmålet er 
byutviklingsperspektivet. Miljøvennlig og este-
tisk arealplanlegging og arealbruk, slik at Ber-
gen forblir Norges vakreste by.
Representanter nå/målsetting: 2, håper på 7

BODØ
Navn: Terje Cruickshank
Alder: 34
Kampsak: Medbestem-
melse i kommunen, bedre 
kollektivtilbud og styrke 
tilbudene til aktive eldre.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3.

DRAMMEN
Navn: Asgeir Osnes
Alder: 33
Kampsak: Bedre luftkvali-
tet, opprensking av foru-
rensing i fjorden og kutt 
i klimagassutslipp. Fast-
sette markagrense. Nei til containerhavn. Ja til 
kunnskapsbasert næring. Skole og oppvekst.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3

FREDRIKSTAD
Navn: Ulf Trenum
Alder: 56
Kampsak: Skole - miljø 
- sosialt ansvar, herunder 
integrering og fattigdom.
Representanter nå/mål-
setting: 1, drømmer om 3.

HAMAR
Navn: Stein Frøysang
Alder: 52
Kampsak: I Hamar har vi 
markert oss på miljø: satt 
i gang en miljøstafett for 
å redde Mjøsa på nytt, en 
vakker innsjø som er i begredelig forfatning. 
Kompetanseår for lærere. 
Representanter nå/målsetting: 0, håper på 
flere!

HAUGESUND
Navn: May Britt Vihovde
Alder: 49
Kampsak: Skole - tilpasset 
opplæring, videreutdan-
ning av lærere og styrking 
av rådgivningstjenesten. 
Miljø - lokal klimaplan hvor også kommunen 
tar miljøgrep om egen virksomhet, kollektiv-
satsing, avfallshåndtering - ren by. Mer til dem 
som trenger det mest - styrking av rusomsorg, 
eldreomsorg og tiltak for barn i krise.
Næringspolitikk - tilrettelegging for gründere 
og langsiktig arealforvaltning. Lokaldemokrati 
- tiltak slik at borgere kan bli hørt - ikke bare 
være aktiv borger ved å avgi sin stemme.
Representanter nå/målsetting: 2, håper på 5

KRISTIANSAND
Navn: Dag Vige
Alder: 56
Kampsak: Miljø - Kvadra-
turen tilrettelegges for 
det gode byliv –med min-
dre trafikk. Få til lokale 
reduksjoner på klimautslipp. Tilrekkelegge fri-
områder for allmennheten. Skole - Gratis bærbar 
PC til alle nye ungdomsskoleelever, lage avtale 
med foresatte - det er faktisk økonomisk hånd-
terbart. Sørge for tilstrekkelige med driftsmidler 
og satse på elevbedrifter. Sosialt ansvar: bedre 
tilbudet til de som er motiverte for å komme 
seg ut av en rustilværelse, støtte til bosteds-
løse, rehabilitering Trygg alderdom - Alle eldre 
som ønsker å bo hjemme, må sikres tilstrekkelig 
hjelp. Trygg by - arbeide for å redusere vold i 
kvadraturen i helgene. Venstres initiativ til ak-
sjon «Trygg by» må fortsette. 
Representanter nå/målsetting: 2. Ambisjon 
om 3, 4 et håp.

LILLEHAMMER
Navn: Johan Schei
Alder: 66
Kampsak: Den viktigste 
saken er som ved tidligere 
valg å markere Venstre som 
partiet som konsekvent 
setter miljøet først. Utfordringen blir at denne 
gang kommer alle til å fremstå som miljøfor-
kjempere. Vi må få fram at Venstre – i motset-
ning til enkelte andre - har stor troverdighet på 
dette området. Ellers blir lokaldemokrati, skole, 
eldreomsorg, arbeidsplasser og kultur viktig i 
valgkampen. Også viktig å markere Lillehammer 
Venstres sentrale rolle i kampen for å bevare et 
sterkt sykehustilbud i kommunen.
Representanter nå/målsetting: 3 + 1 fra H, 
håper på 4

SANDNES
Navn: Tove Frantzen
Alder: 45
Kampsak: Skoler skal 
fungere som møtesteder 
og nærmiljøanlegg for en 
raskt voksende befolk-
ning. Ta vare på grønne områder i bydelene, og 
tilrettelegge nye, gode friluftsområder. Verne 
strandsone og vassdrag. Nye boligområder må 
ikke komme i komme i konflikt med viktige mil-
jøkvaliteter. Fokus på framtidsrettede løsninger 
med hensyn til miljø, energiløsninger og kol-
lektivtransport.
Representanter nå/målsetting: 2, håper på 4
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SARPSBORG
Navn: Stener A. Enger
Alder: 44
Kampsak: Miljø, sikre god 
nok kvalitet for de eldre, 
skole, kompetanseår for 
lærere
Representanter nå/målsetting: 0, håper på 1

SKEDSMO
Navn: Boye Bjerkholt
Alder: 27
Kampsak: Våre to hoved-
saker er miljø og skole. 
Vi legger opp til en kraf-
tig satsing som skal gjøre 
Skedsmo til både et mil-
jøfyrtårn og et kunnskapssentrum. Etter flere 
år med massiv utbygging av nye skoler i kom-
munen, er tiden inne for å rette fokus mot det 
som foregår innenfor skolens vegger. Skedsmo 
er en kommune med sterkt utbyggingspress, så 
bevaring av grønne lunger, fortetting og sen-
trumsutvikling blir også viktige saker.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3

SKIEN
Navn: Geir Arild Tønnes-
sen
Alder: 48
Kampsak: Miljø, nyska-
ping, skole & kunnskap og 
mer til dem som trenger 
det mest. Ikke ukjente begreper i Venstre-sam-
menheng, det! Vi vil også påpeke mye positivt 
som skjer i Skien nå i etterkant av at hjørne-
steinsbedriften Union ble lagt ned. Vi ønsker å 
bringe Skien langt klarere frem på karten enn 
det byen er nå.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 4

TROMSØ
Navn: Marie Fangel
Alder: 66
Kampsak: Gjøre Tromsø til 
en av de mest miljøvenn-
lige byene i verden, som 
satser på å redusere de 
lokale klimagassutslippene med 30% i 2020 i 
forhold til dagens nivå. 
- Satse på læreren og kunnskap som grunnstein 
for Tromsø-skolen
- Sikre en eldreomsorg tilpasset den enkelte
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3

TRONDHEIM
Navn: Jon Gunnes
Alder: 50
Kampsak: Lokale miljøtil-
tak med kollektivtrafikk og 
arealdisponering som nøk-
kelord. Sosialt ansvar med 
kvalitet for brukerne med prioritering innenfor 
barnevern og pleietrengende. Skolen må bli en 
bedre læringsarena både «fysisk og psykisk». 
Alle elever, lærer og foresatte skal behandles 
med respekt. 
Representanter nå/målsetting: 2, håper på 
minst 5!

TØNSBERG
Navn: Raymond Henriksen
Alder: 30
Kampsak: For oss i Tøns-
berg Venstre vil det være 
miljø og da en spennende 
satsning på kollektivtran-
sport, samtidig vil vi ha fokus på nyskapning/
småbedrifter, skole og sosialt ansvar.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 3

ÅLESUND
Navn: Kirsti Dahle
Alder: 53
Kampsak: Arbeide for å få 
en kommuneadministra-
sjon som fungerer til beste 
for byens innbyggere. Vi 
vil også gå inn for en bompengering rundt byen 
slik at flere vegprosjekter kan fullføres. Helse, 
eldreomsorg, skole og miljø er også selvsagte 
stikkord i valgkampen.
Representanter nå/målsetting: 1, håper på 5
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sosialt ansvar

– TVANG ER ET DÅRLIG VIRKEMIDDEL
SV-nestleder Bård Vegar Solhjell vil tvinge 
folk til å donere sine organer. – Tvangs-
registrering av alle nordmenn i et donor-
register er helt feil å gå, og synliggjør Svs 
manglene tro på folks egen dømmekraft, 
sier Gunvald Ludvigsen, helsepolitisk tals-
mann i Venstre.

Denne typen tankegang kan være en 
svært farlig vei å begi seg innpå mener 
Ludvigsen. - Man kan jo tenke seg andre 
typer gode formål som også mangler folk, 
for eksempel blodgivere, meddommerere 
og jurymedlemmer i rettssaker. Det er det 
jo også ofte mangel på, vil SV tvangsinn-
melde alle nordmenn til tjeneste også her, 
undrer Lundvigsen.

– Tvang er ofte et dårlig virkemiddel for 
å løse samfunnsproblemer, der skiller vi li-
beralere oss fra sosialistene. Mer oppmerk-
somhet og åpenhet rundt spørsmålet om 
organdonasjon kan være et godt virkemid-
del for å øke antall donorer. For eksempel 
gjennom at bedriftslegen eller fastlegen 
tar opp tema under rutinemessige konsul-
tasjoner, sier Ludvigsen.

ALVORLIG KRIMINALITET MÅ 
PRIORITERES
– Alvorlig og organisert kriminalitet skal 
møtes med streng straff og skjerpede so-
ningsforhold. Nå mangler lukkede feng-
selsplasser og celler til forvaringsdømte. 
Justisministeren prioriterer åpne fengsels-
plasser og hjemmesoning, sier Odd Einar 
Dørum.

Vi trenger en kriminalomsorg med et 
differensiert soningsregime. Unge første-
gangsforbrytere som begår mindre alvorlig 
kriminalitet, bør ofte sone i et åpent feng-
sel med stor frihet. Andre som har begått 
alvorlige voldsforbrytelser eller deltatt i 
organisert kriminalitet, bør derimot møtes 
med langt tøffere soningsforhold i lukkede 
enheter.

www.venstre.no/sosialtansvar

Sprøyterom nå!
Jeg blir meget opprørt når 

det igjen avdekkes at narko-

tikabrukere ikke har noe sted 

å gjøre av seg og blir nødt 

til å sette injeksjoner helt 

åpenlyst. 

Dagens overskrift i BA, om at narkomane set-
ter skudd helt åpentlyst, er en bekreftelse på at 
tiden er overmoden for å etablere sprøyterom i 
Bergen. Vi må tørre å gjøre en del radikale grep 
for å bedre situasjonen for narkotikabrukere 
som pasientgruppe.

Etter det jeg har blitt informert om så er mye 
allerede på plass; staten har satt av midler til 
et prøveprosjekt, mange partier er positive men 
allikevel klarer handlingslammede og ansvarlige 
politikere å utsette et slikt viktig tiltak.

jeg vil kreve følgende:
• Et sprøyterom må være et sted med streng 

hygiene, renhetskontroll og et sted hvor man 
får informasjon om behandlingstilbud. 

• Eget behandlingstilbud for gravide og ung-

dommer
• Ettervernet må styrkes kraftig siden for å for-

hindre tilbakefall. 
• Nasjonalt må lovverket endres slik at behand-

lingstilbudet blir tilrettelagt for den enkelte, 
og ikke blir et standardopplegg som gjør det 
lett å falle igjennom. 

• Vi må være åpne for nye behandlingsmetoder 
og medisiner og forandre lover og regler et-
terhvert som det kreves.

Mer politi i gatene kan føre til at forbipasse-
rende føler seg bedre til lags, men det gjør ikke 
situasjonene bedre for narkotikabrukerne.

Jeg er ikke helseutdannet og kan ikke ramse 
opp hvilke behandlingsmetoder og medika-
menter som er best, men jeg skal ikke la min 
kunnskapsløshet stå i veien for å prøve det som 
prøves må for å redde et liv. Altfor mange po-
litikere sauser sammen egne fordommer, kunn-
skapsløshet og sunn skepsis og vegrer seg for å 
satse radikalt.

På tampen følger en oppfordring: Les H.C. 
Andersens «Piken med svovelstikkene» om igjen 
og sett eventyret i en moderne by. Den prostitu-
erte piken, noe hun også er i originaleventyret, 
dør av overdose i snøen mens hun lengter etter 
sin snille bestemor. Desverre ikke et eventyr, 
men noe som skjer jul etter jul, også i Bergen.

Alfismen
Alf Helge Greaker er en av bloggerne på Venstres 
nettsider: http://www.venstre.no/blog/alfhelge-
greaker

BLOGGEN
Alf Helge Greaker

Leiv Mørkved til minne
I mine 25 år som fylkessekretær i Nord-Trønde-
lag Venstre var Leiv Mørkved ei politisk kraft i 
partiet. Han hadde sin base på Høylandet og var 
lokallagsleiar i mange år. På nittitalet sat han i 
fylkesstyret – til han flytta til Oslo.

Leiv møtte trofast opp på fylkessamlingar, og 
som regel hadde han med seg ferdige, godt fun-
damenterte resolusjonsforslag som han la fram 
for møtelyden med tyngde og overbevisning.

Sosialliberalismen er eit vanskeleg og vidt 
begrep som Leiv tydeleggjorde for oss gjen-
nom sitt politiske engasjement. Stillferdig, 
utan å heve stemmen frå talestolen, satte han 
fokus på den sosiale dimensjonen i politikken. 
Ofte brukte han plansjar for å illustrere sine 
synspunkt om samanhengane i samfunnet. 

Utretteleg, i alle politiske samanhengar, 
minte Leiv oss om den viktigaste oppgåva for 
eit parti uavhengig av særinteresser: Å vera eit 

talerør for dei svakaste i samfunnet og for ko-
mande generasjonar. 

Leiv Mørkved var ein vegvisar som satte ned 
merkesteinar for likeverd. Minnet om han er om-
kransa av takksemd, livsvisdom og ettertanke.

Astrid Megard Sollid
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skole

ARRANGERER HØRING OM SFO
Olaf Thommessen vil heve kvaliteten på 
SFO-tilbudet. Sammen med Venstres Oslo-
representanter på Stortinget Trine Skei 
Grande og Odd Einar Dørum arrangerer han 
nå en høring om SFO på Stortinget 22. 
august. Venstre vil at SFO fremdeles skal 
være en valgfri ordning, men vi må endre 
innholdet og heve kvaliteten på SFO-tilbu-
det.

– Det handler om at vi må få en bedre 
struktur og fritidspedagogikk må i større 
grad legges til grunn for SFO-tilbudet på 
samme måte som struktur og skolepeda-
gogikk legges til grunn i skolen, sier 5. 
kandidat til Oslo bystyret og nestleder Olaf 
Thommessen.

KOMPETANSELØFT FOR LæRERE FREMFOR 
HELDAGSSKOLE
Odd Einar Dørum besøkte Frydenlund skole 
på Åros i Røyken for å snakke om skole-
politikk. – Jeg avviser ikke heldagsskole, 
men vi må bruke pengene på det viktigste: 
Mer kompetanse til lærerne, sier Dørum. 
Møtet ble arrangert av Venstre i Hurum og 
Røyken. 

Dørum mener regjeringspartienes snakk 
om heldagsskole er en feilprioritering.

– Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi 
må bruke pengene på det viktigste. Lær-
erne er bærebjelken i skolen, og dyktige 
lærere er en forutsetning for at elevene 
skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres 
tydeligste prioritering i skolepolitikken, 
sier Dørum.

Han vil også ha en nasjonal plan for 
rekruttering av lærere.

– Det er ingenting som tyder på at 
lærermangelen kommer til å bli mindre fre-
mover, og vi ønsker en nasjonal strategi 
for å møte denne utfordringen, sier Odd 
Einar Dørum.

www.venstre.no/skole

– Gatene blir rene, 
men folk går til grunne
Det sa Rita Sletner til de unge tilhørerne på Unge Venstres 

sommerleir. Hun var svært tydelig på at Venstre er mot krimi-

nalisering av horekundene, fordi det ikke vil hjelpe de som 

har det aller verst. – De svakeste rammes, spesielt de som er 

i uteprostitusjon, sa hun.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Det har ikke vært noen eksplosjon eller mar-
kant økning i antall prostituerte i Norge, sa Slet-
ner. Hun tilbakeviste inntrykket skapt av media 
om at prostitusjonen er økende. Men det som 
derimot har skjedd er at kvinner fra utlandet har 
kommet inn på prostitusjonsmarkedet i Norge. 
– 2005 var definitivt afrikanernes år. De er grup-
pen som har økt mest med en vekst på 218% fra 
2004 til 2005, sa Sletner. Mye av grunnen til 
at oppmerksomheten i media har vært så stor i 
det siste er at prostitusjonen er blitt mer synlig 
med de afrikanske kvinnene mener hun.

INNE- OG UTEMARKED
Prostitusjonen deles inn i det såkalte inne- og 
utemarkedet. Den synlige prostitusjonen som 
regjeringen nå har foreslått å forby utgjør ca. 
39% av det totale markedet. Resten av prosti-
tusjonen på rundt 60% foregår under jorda, og 
annonseres gjennom blader og internett. Un-
dersøkelser viser at kjøp av seksuelle tjenester 
ikke er svært utbredt blant norske menn. 13% 
har kjøpt seksuelle tjenester, og av dem er det 
ca 10% som har kjøpt sex mer enn 10 ganger. 

ULIKE SKjEBNER
Sletner la særlig vekt på at det er mange ulike 

grunner til at folk havner i prostitusjon. – En 
jeg snakket med sa at hun skulle holde på i 2-3 
år for å finansiere studielånet sitt, men det er 
ikke så lett å slutte når man kan tjene 50-60 
tusen i uka, sa Sletner. – Det er heller ikke sær-
lig forlokkende å gå over på sosialstøtte på 4-5 
tusen i måneden når inntektene fra prostitusjo-
nen er så stor, sa Sletner. Mange er også mer 
eller mindre avhengig av rus for å klare seg, og 
det blir ofte et økende problem. – Det er derfor 
veldig få som gjør dette «frivillig».

VENSTRES LØSNINGER
– For Venstre har vi lagt moralismen bak oss 
og fokuset er på hvordan man kan hjelpe hvert 
enkelt individ, sa Sletner. Det også viktig å 
slåss mot stigmatiseringen av prostituerte me-
ner Sletner. – Venstre vil i motsetning til re-
gjeringen møte prostitusjon med sosial virke-
midler, dette kan ikke løses med justispolitikk, 
sa Sletner. Hun var svært tydelig på at krimi-
nalisering av horekunder først og fremst ville 
ramme uteprostitusjonen, og ha relativt liten 
effekt på innemarkedet.  – Jentene blir sviktet 
for 2. gang i livet, mange har opplevd overgrep 
som barn, og nå opplever de samfunnets dom 
og skam i tillegg. Vi må hjelpe, ikke straffe sa 
Sletner. 
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Historisk sjanse
Vi må veldig langt tilbake for å finne et tilsvarende godt utgangspunkt 
for Venstre foran et valg. Meningsmålingene dette året har vært veldig 
gode, faktisk må vi tilbake til valgresultater på tidlig 70-tall for å finne 
lignende forhold. Da er det vel lov også i Venstresammenheng å kalle det 
historisk.
– Det er litt rart for oss i Venstre å sitte her tre 
uker og en helg før valget og føle at jobben 
er gjort. Vanligvis ligger vi på 1 til 2 prosent 
på meningsmålingene på denne tiden foran et 
valg. Nå ligger vi på 5,5 prosent på landsom-
fattende målinger foran kommunevalget, sa 
Lars Sponheim til ANB-NTB da han åpnet valg-
kampen i Hordaland 17. august. Han er svært 
fornøyd med det høye nivået partiet har holdt 
siden stortingevalget i 2005, og erklærte at 
partiet er optimister foran dette valget.

� DÅRLIGE LOKALVALG
Sist gang Venstre gjorde et relativt godt valg 
var i 1995 med 4,9%. Vi må helt tilbake til 1975 
for å finne et bedre resultat med 5,2%. Det bes-
te kommunevalget gjorde Venstre i 1934 og 37 
med 11,6%.  Etter 1995 gikk det jevnt nedover 

med 4,4% i 1999 og 3,9% i 2003. Fra 1999 til 
2003 tapte Venstre 88 kommunestyrerepresen-
tanter og 12 fylkestingsrepresentanter.

STIGER VED VALG
Venstre er et av de partiene som hever seg ved 
valg ift meningsmålinger. Det kan være flere 
grunner til det, men det er tall som tyder på 
at velgerne som stemmer på Venstre bestem-
mer seg svært sent i valgkampen, og gjerne i 
løpet av den siste uken. F.eks. hadde Venstre et 
snitt på 3,8% i august 1995, og fikk 4,9% ved 
valget. Og 3,3% i snitt i august 1999, og 4,4% 
ved valget. I 2003 hadde Venstre et snitt på 
2,5% i august, men klarte allikevel å få 3,9% 
ved valget. Snittet for august i 2007 er på rundt 
5,5%, det skulle tyde på et valgresultat langt 
opp på 6-tallet.

Kommunevalg for Venstre

1928  10,0
1931  11,6
1934  11,6
1937  11,1
1945    8,0
1947    9,4
1951    9,4
1955    8,5
1959    8,9
1963    8,4
1967    9,8
1971    8,5
1975    3,7
1979    5,2
1983    4,5
1987    3,9
1991    3,7
1995    4,9
1999    4,4
2003    3,9

Fylkestingsvalg for Venstre

1975  3,8
1979  5,3
1983  4,4
1987  3,3
1991  3,5
1995  4,7
1999  4,2
2003  3,7

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Valgres.

1995

1999

2003

2007

Gjennomsnitt på meningsmålinger i lokalvalgsårene 1995-2007. 
Gapene skyldes at det ikke var målinger i juli 1995 og 2003.
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GENERALSEKRETÆREN:

Direktekon-
takt er avgje-
rande
Valkampen nærmar seg den siste hektiske 
og spennande fasen. Det har vore fantastisk 
å følgja førebuingane og gjennomføringa så 
langt. Fylkes-, lokallaga og medlemmene legg 
ned ein arbeidsinnsats det verkeleg står re-
spekt av. Alt ein gjer i ein valkamp handlar om 
å nå fram til veljarane med bodskapen. Verke-
midlane for å klare det er mange: Utdeling av 
brosjyrar, lesarinnlegg, stands, medieoppslag, 
paneldebattar, dør til dør aksjonar, Internett, 
annonsekampanjar osv. 

I USA går valkampane på steroidar samanlikna 
med Noreg. Der vert det svidd av astronomiske 
summar, og det siste av det siste i teknologiar 
vert tekne i bruk. Likevel viser forsking at det 
som i særklasse gjev best effekt, er ansikt til 
ansikt kontakt. Dør til dør aksjonar har til dø-
mes ein dokumentert effekt på valdeltakinga 
med inntil 12%. Ingen andre verkemidlar kjem 
i nærleiken av det. Valforskinga viser og at 30 
– 40% av veljarane ventar med å bestemma 
seg til dei siste dagane før valet. Oppskrifta 
på suksess er difor enkel: Direkte kontakt med 
så mange som mogleg den siste veka før val-
dagen og heilt fram til vallokala stenger.  

Utfordringa på tampen av valkampen for alle 
medlemmer, fylkes-, lokallag og oss i VHO er 
difor å snakka med så mange som mogleg. 
La det gå sport i å drøfta politikk med vener, 
familie og kollegaer. Ikkje minst med dei me 
er rimeleg sikre på ikkje røystar Venstre i ut-
gangspunktet. 

Fylkes- og lokallaga bør som minimum «på-
legga» styremedlemene å snakka med minst 
fem personar kvar. Det er verken vanskeleg el-
ler spesielt ubehageleg. Det må berre gjerast. 
La det gå sport i det. Fortel dei andre om det 

når du har hatt suksess. Skryt 
av kvarandre!

Dør til dør aksjonar er 
det beste, men andre 
møteplassar og te-
lefonen er gode al-

ternativ. Gjer det som 
passar best for deg, 

men gjer det!

Godt val!Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene i junil 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 91 og regjeringspartiene 78.

meningsmålinger

kalender
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 

NOVEMBER   
6. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon
12. Sentalstyremøte Oslo

Spørsmål på www.venstre.no
Staten kjøper seg inn i det 

nye selskapet Aker Hold-

ing. Er det riktig av regjer-

ingen å bruke 5 milliarder 

på dette?

jA: 1�9
NEI: 363
VET IKKE: 43 

Parti Mai juni Mandater juni Mandater st.valget +/-
Ap 31,7 31 53 61 -8
Frp 24,4 25,6 47 38 9
Høyre 15,2 15,3 26 23 3
SV 8,8 8,5 15 15 0
Krf 6,3 5,9 10 11 -1
Sp 6,1 5,8 10 11 -1
V 5,0 4,9 8 10 -2
Rødt 1,1 1,3 0 0 0

NEI

jA
VET 
IKKE
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Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Unge Venstre er inne i en spennende tid. Orga-
nisasjonen opplever en stor medlemstilstrøm-
ning, har god økonomi og det er kun 2 år igjen 
til neste stortingsvalg. Det gjør det attraktivt å 
være med i toppledelsen.

Under Lars-Henriks ledelse har Unge Venstre 
spillt en konstruktiv rolle, som har gitt dem 
mange gjennomslag i moderpartiet. Det kan 
man blant annet se gjennom å lese både det 
siste stortingsvalgsprogrammet og prinsippro-
gram, der mye Unge Venstrepolitikk er kommet 
inn.

ÅPEN PROSESS
Ikke mindre enn seks personer har meldt sitt 
kandidatur til å ta over etter Michelsen. 1 kvin-
ne og 5 menn. Nytt av året er også at man har 
en åpen debatt og utspørring av kandidatene i 
forkant av landsmøtet. Nytt av året er at man 
har en åpen debatt mellom kandidatene, hvor 
hver enkelt kandidat har fått presentere seg og 
sitt budskap. Blant annet gjennom en debatt på 
sommerleiren.

Liberal kommer også ut til alle Unge Venstre 
medlemmer, og til dem og alle andre interesser-
te har vi stilt de seks kandidatene 2 spørsmål:

1. Hvilke hjertesaker har du?
2. Hvordan vil du gjøre Unge 

Venstre til den beste politiske 
ungdomsorganisasjonen?

jONAS S. EILERTSEN
Alder: 23 år
Bosted: Tromsø
1.  - Norsk EU-medlemskap. 
 - En radikal og ambisiøs klimapolitikk. 
 - En human rus- og psykiatripolitikk.
2.  Jeg vil være en UV-leder som klart markerer 

oss som Norges liberale fyrtårn. En kaptein 
på et UV-lag, hvor vi har som mål å spille 
hverandre gode. UV skal være det mest 
spennende politiske verkstedet i Norge.

ANNE SOLSVIK
Alder: 26 år 
Bosted: Oslo, kommer fra Arendal
1.  Et mer liberalt Europa, vilje i klimapolitik-

ken og en sosialpolitikk som når de som 
virkelig trenger det!

2.  Det avgjørende er å aktivisere og skolere 
alle de medlemmer vi har i dag, og de med-
lemmene vi får i løpet av de neste årene. 
Unge Venstre handler om å servere verden 
mer liberal politikk og ha det gøy når vi 
gjør det!

PÅL S. BjØRSETH
Alder: 25 år
Bosted: Trysil
1.  Hjelpe de svakeste i samfunnet, redde ver-

den fra klimakatastrofen, og gi en god ut-
danning til alle.

2.  Holdt først på å svare “alle skal med» ;). 
Vi må satse mer på lokallagene, gjøre det 
enkelt og gøy å ha et høyt aktivitetsnivå, 
og jobbe for mer samarbeid mellom UV og 
Venstre, og mer ung påvirkning!

ERLEND SAND
Alder: 24 år
Bosted: Oslo, kommer fra Trøndelag
1.  Frihet til å ta forskjellige valg, samtidig 

som man sikker mulighetene til de nederst 
ved bordet. 

2.  Vi skal være Venstres vaktbikkje. Vi skal 
være  plassen der du som medlem får mu-
ligheten til å utvikle deg politisk, mens vi 
har det gøy. Ingenting engasjerer meg så 
mye som å få engasjere dere.

AUDUN VINDØy
Alder: 25
Bosted: Bærum
1.  Å få Norge inn i EU er den viktigste saken i 

vår tid. Jeg vil kjempe for bedre rusomsorg 
og barnevern.

2.  Det sosiale er utrolig viktig. Alle skal føle 
seg velkommen, og glede seg til neste hen-
delse i Unge Venstre! Derfor har jeg brukt 
masser av tid og krefter på sommerleiren de 
siste 4 årene.

EIVIND NIKOLAySEN
Alder: 26
Bosted: Oslo, kommer fra Kristiansand
1.  Sosialpolitikk, det å gi alle en sjanse. Ef-

fektiv miljøpolitikk. Retten til å være an-
nerledes. Ja til EU.

2.  Unge Venstre får respekt, gjennomslag og 
oppslutning ved å være gode på sak og pro-
filere gjennomtenkte standpunkt. Jeg me-
ner det må satses målrettet på politisk sko-
lering og jobbes grundigere med sakene.

6 lederkandidater
i Unge Venstre
Leder i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, gir seg etter høsten lands-
møte i Ålesund. Han har da vært leder i 4 år, og er med det en av de 
lengstsittende lederne i Unge Venstres snart 100-årige historie. Det er 
mange som nå ønsker å ta over ledelsen av ungdomsrørsla etter ham.

Lederkandidater: F.v: Anne Solsvik, Audun Vindøy, Eivind 
Nikolaysen, Jonas S. Eilertsen, Pål S. Bjørseth og Erlend Sand
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helt liberalt
unge venstres side

Unge Venstres menneske-
rettighetsturne �007
Med støtte fra All Different – All Equal sendte Unge Venstre 

studenten Rabab Amidane fra Vest-Sahara rundt på en men-

neskerettighetsturne i Norge i perioden 20. juli - 6. august.

Lars-Henrik Michelsen lars-henrik@liberal.no
Det ble en travel måned for den 22 år gamle 
sahrawiske studenten og menneskerettighets-
aktivisten Rebab Amidane. Hun var invitert av 
Unge Venstre på en 16 dagers tur for å møte 
ungdoms- og studentorganisasjoner i Norge og 
Sverige. Målet var å gi et ansikt til de gjentatte 
angrepene på Sahrawi-folket ved institutter for 
høyere utdannelse i Marocco og Vest-Sahara, 
samt skape et menneskerettighetsengasjement 
blant norsk ungdom. 

Amidane startet Norgesbesøket med å stikke 
innom AUFs sommerleir. Her foreleste hun om 
de sahrawiske studentenes situasjon. I tillegg 
til å snakke med flere representanter for AUF 
møtte Amidane også stortingsrepresentant 
Truls Wickholm. Dessuten var statsminister Jens 
Stoltenberg til stede. 

Perioden  24. til 26. juli tilbragte Amidane 
i Göteborg. Her møtte hun representanter for 
Universitetet i Göteborgs studentparliament i 
tillegg til Amnesty Internationals studentgruppe 
i byen. Vel tilbake i Oslo traff Amidane represen-
tanter for Studentenes Landsforbund og Norges 
Studentunion. De to organisasjonene, med 
mer enn 200 000 norske medlemmer, uttrykte 
sterk støtte til kampen de sahrawiske studen-
tene leder an. Det samme gjorde Studentenes 
og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond da 
Amidane siden møtte deres representanter.

Fra 28. juli til 1. august var Amidane til stede 
på Unge Venstres sommerleir. Her holdt hun 
foredrag om Vest-Sahara spesielt og om men-
neskerettighetsaktivisme generelt. I sommer-
lige omgivelser på Hove Leir samtalte Amidane 
også med Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande, 
som sitter på Stortinget for Venstre. Venstre-
politikerne stilte seg sterkt bak sahrawienes 
kamp, og de understrekte viktigheten av at 
norsk myndigheter annerkjenner den Saharaw-

iske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR). 
Unge Venstres leirdeltakere samlet også inn 
penger til kjøp av digitalkamera som skal dis-
tribueres blant sahrawiske studenter i Marokko. 
Hensikten er å kunne dokumentere mennesker-
ettighetsbrudd. 

Torsdag 2. august ble  Amidane tatt i mot av 
Redd Barnas Ungdoms nesleder, Marianne Ner-
land, i forbindelse med Press sin sommerleir på 
Hurum. Deretter fortsatte ferden til Telemark, 
hvor Senterungdommen avholdt sitt årlige som-
merstevne. Her pratet hun mye med både leder 
Erlend Fuglum og resten av sentralstyret før hun 
satte kursen mot Sosialistisk Ungdoms samling 
på Risøya den 4. juli. På Risøya besto vertskapet 
blant annet av internasjonal leder Karine Hek-
toen og stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen. 

På sin siste dag i landet, mandag 6. august, 
var Amidane gjest hos Unge Høyres leder, Thor-
bjørn Røe Isaksen. I tillegg traff hun represen-
tanter for Norges Handelsorganisasjon og Fag-
forbundet for Industri og Energi. 

De fleste av organisasjonene som møtte Ami-
dane på den korte norsk-svenske turneen sign-
erte 23. mai et brev til marrocanske myndigheter 
hvor de krever beskyttelse av sahrawiske stu-
denter. Amidane har gitt organisasjonene opp-
dateringer på angrep som har funnet sted siden 
brevet ble postlagt, og hun takket for den brede 
støtten. I løpet sitt opphold i landet snakket 
hun med i alt flere hundre mennesker.

Menneskerettighetsturneen med Rabab ble en 
stor suksess. Unge Venstre vil derfor takke alle 
som bidro til at denne turneen blitt realisert. 
Fremfor alt Rabab selv.

Får du nyhetsbrev fra UV?

Hver eneste uke sender Unge Venstre 

ut sitt elektroniske nyhetsbrev til 

medlemmer og interesserte. Her står all 

informasjon du trenger å vite for å bli 

oppdatert om hva som har skjedd og 

hva som kommer til å skje.

Vil du vite når neste seminar er? Om 

det er ledige stillinger i Unge Venstre? 

Siste politiske utspill? Når landsmøtet 

begynner? Eller kanskje du vil vite 

hvordan vårt valgkampmateriell ser ut? 

Send en e-post til unge@venstre.no 

for å melde deg på nyhetsbrevet i dag. 
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siden sist

UTRyDNINGSTRUET
– Tenåringer på bygda som henger på net-
tet får sin daglige påminnelse om de spen-
nende livene de ikke lever Neonlyseffekten 
er flyttet inn på gutte- og jenterommene.

Kjetil wiedswang (DN)

NyTENKENDE
Lars Sponheim har alltid ment at det bor 
en Venstremann i oss alle. Nå tar han i 
bruk ny teknologi for å vekke dem.
Aftenposten kommenterer Venstres nye 

nettsider (Aftenposten)

SUTRER IKKE
Det er gjennom glede og raust engasje-
ment at det skapes rom for kreativ dialog 
og gode løsninger. Når Oslo har utviklet 
seg til den mangfoldige, skapende og glø-
dende byen som den i dag er, skal ingen 
forledes til å tro at det har noe med sut-
ring å gjøre.

Odd Einar Dørum, «byfil» (Aftenpos-
ten)

NØKTERN MÅLSETNING
Hamar Venstre har 0 representanter, men 
håper på flere!

OPTIMISTISK MÅLSETNING (!)
Ålesund Venstre har 1 representant nå, 
men håper på 5!

VÅT SOMMER
Venstre vil ikke vente med å redde verden 
til Jens Stoltenberg har regnet ut at det er 
lønnsomt. Å gjemme seg bak kalde økono-
miske beregninger, kan gi en farlig varm 
framtid.

Lars Sponheim (VG bloggen, http://
www.vgb.no/��9�7)

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

partifolk

I september kan vi opplyse om at Pia K. Mar-
ken ble hele 35 år 5. september. Elin wiik 
på Andøy fyller 59 den påfølgende dag, mens 
Venstres tidligere parlamentariske nestleder 
May Britt Vihovde blir 49 15. september. 
Poet og konsulent og tidligere Harvard-stu-
dent Martin Bratt i Oslo/Boston runder 30 
år 23. september, eksgeneralsekretær Geir 
Rune Nyhus blir ikke mer enn 38 år 26. 
september, mens organisasjonssjef Runolv 

Stegane fyller 55 år 30. september, hvilket 
er samme dag som Tor ytre-Arne i Rogaland 
blir akkurat like gammel (og det skjer altså 
hvert år). Anton Dahl, som har vært kommu-
nestyremedlem i en mannsalder, fyller 58 år, 
1. oktober. jan Kenneth Stavenes, tidligere 
sentralstyremedlem i Unge Venstre fra Opp-
land, nå bosatt i Kristiansand, blir den fjerde 
oktober 31 år. Gratulerer alle sammen.

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Kaker og brus på Venstres Hus
Det er «valgløftet» fra de to nye ansatte i Unge Venstre-fløyen. 

Vel kanskje ikke hver dag, men de to, Sindre Hervig (25) og Britt 

Bye (26) lover at det skal være koselig på komme på besøk. 

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Unge Venstre har ansatt ny organisasjons- og 
generalsekretær. Britt Bye er nyansatt som orga-
nisasjonssekretær i 80% stilling. Til nå har leder 
tatt seg av dette arbeidet. – Det trengtes en org.
sek., det er veldig ålreit å få unna det daglige 
arbeidet, og samtidig ha tid til å følge opp med-
lemmene, og starte nye lokallag, sier Britt.

Sindre Hervig er ny generalsekretær fra 1. 
august og begynte dermed midt under sommer-
leiren. – Ja, jeg begynte bare to dager etter at 
jeg fikk vite at jeg var ansatt. Det var en veldig 
koselig start, med mange hyggelige mennesker 
og godt program.

FERSKE FjES
De to har relativt kort fartstid i Unge Venstre, 
Sindre har vært medlem siden 2005, og Britt 
bare siden februar i år. 

– Hva var det som fikk dere til å  velge akku-
rat Unge Venstre?

– Jeg har vært medlem av Europeisk Ungdom 
siden 1998 og vært aktiv der, men har hatt et 
opphold pga studier. Etter studiene ønsket jeg 
å bli aktiv igjen i en annen organisasjon, og UV 
og Venstre passet meg best. Jeg har alltid stemt 
Venstre, forklarer Britt. 

– Jeg har mer broket fortid, sier Sindre og ler. 
Han meldte seg først inn i Sosialistisk Ungdom 
på Lillehammer, men meldte seg ut igjen i 2000. 
– Jeg meldte meg ut da Audun Lysbakken tok over 
showet med sin marxistiske linje, der de hentet 

inspirasjonen fra gamle sosialistiske skrifter, sier 
han.  Han var egentlig litt lei av politikk, blant 
annet av venstresidens paternalisme. Men han 
fant til slutt ut at Venstre var det beste. – Det er 
det eneste liberale partiet og et viktig korreks til 
resten av partifloraen, sier han.

FLØyEN PUSSES OPP
Unge Venstre og rot henger ofte sammen, i 
alle fall om du spør Venstrefolka som jobber 
på huset. Men nå skal det blir orden også på 
det ifølge de to. Det har blitt observert opptil 
flere lass med ting på vei ned i kjelleren fra 
UV-fløyen i det siste. – Vi skal faktisk ha møte 
med en interiørarkitekt på tirsdag. Vi skal nem-
lig ommøblere lokalene våre for å få rom til flere 
kontorplasser som folk kan sitte å jobbe på, sier 
Sindre. Vi vil ha det litt mer koselig, og by på 
småkaker til de som kommer på besøk, sier Sin-
dre. – Og Boliviansk FairTrade-kaffe, sier Britt. 
Mer politisk korrekt kan det vel neppe bli.


