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Kjære Venstrefolk

Takk for uvurderlig innsats i valgkampen. Uten 
deres innsats lokalt hadde Venstre ikke gjort 
et så godt valg.

Venstres valgresultat ved dette valget er det 
beste siden 1971. Vi gjorde det beste Fylkes-
tingsvalget siden fylkestingene ble etablert og 
vi fikk et resultat på over 10% i 57 kommu-
ner. Det er imponerende og kan bety at det 
blir minst 12 venstreordførere og en rekke va-
raordførere rundt om i landet. I tillegg øker 
medlemstallet for 4. år på rad med over 1200 
nye medlemmer så langt i år.

Venstre er også mer i likevekt geografisk 
etter dette valget. Vi vokser i storbyene og 
på Østlandet og vi holder oss stabilt eller går 
frem i tradisjonelt «Venstreland».

Vi har over tid blitt et klarere ideologisk 
parti. Et sosial-liberalt parti som treffer tids-
ånden. I Norge prøver alle partier å legge seg 
mot en liberal tidsånd. Frp kaller seg liberalis-
ter, noen i Høyre drømmer om det «liberalkon-
servative», noen snakker om sosialdemokra-
tiet som arvtager av de sosialliberale og aller 
rarest blir det nok med SV som prøver å få 
sosialismen og sosialliberalismen å ligne.  

Venstre vant valget på bakgrunn av syste-
matisk organisasjonsarbeid og opplæringsar-
beid og ved å fronte miljø og skole 
som hovedsaker. Vi er i ferd med å 
bli et gjenkjennelig parti med miljø 
og skole som hovedsaker. 
Miljø- og klimautfordrin-
gene er akkurat så store 
som Venstre i alle år har 
sagt at de er. Folk flest 
har fått opp øynene 
for miljø og er nå 
opptatt av hvordan vi 
skal løse klimaproble-
mene. 

Vi er dessuten blitt 
lagt merke som partiet 
som prioriterer skole, 
høyere utdanning og 
forskning. Vi vil ha flere og 

bedre lærere og bedre faglig innhold i skolen 
fremfor en innholdsløs sosial-demokratisk hel-
dagsskole. Det er meningsløst å utvide skole-
dagen før vi har nok og gode nok lærere til 
å håndtere kunnskapsformidlingen i skolen. 
Venstre vil dessuten være kompromissløse på 
å prioritere forskning og høyere utdanning.

Valgkampen bar preg av dyre budsjettlek-
kasjer fra regjeringen. Men det som skremmer 
meg er alt det som regjeringen ikke lekket om. 
Det gjelder forskning og høyere utdanning, 
miljø, skole og lærersatsing. Miljøverndepar-
tementet som har tidenes dårligste budsjett 
hørte vi lite eller ingenting fra.

Venstre utfordret i valgkampen regjeringen 
på manglende engasjement for rusmisbrukere. 
Vi utfordret regjeringen på manglende integre-
ringspolitikk, vi utfordret regjeringen på mer 
politi istedenfor vektere og overvåkingska-
mera og vi utfordret dem i skole- forsknings - 
og  klimadebatten. Men vi ble møtt med taus-
het fra regjeringspartiene. Det er ikke sunt for 
demokratiet når makthaverne unngår å ta del i 
den offentlige debatten.

Venstre skal fortsette å stille til valg på li-
beral sentrumspolitikk med miljø, småbedrif-
ter, sosialt ansvar og skole. som hovedsaker. 
Vi skal utvikle politikken videre på miljø og 

småbedrifter, men vi skal også klare å 
bygge ut bredden i politikken til å ha 
gode svar på eldreomsorg og inter-
nasjonal politikk i valget 2011. 

Vi har nå et unikt grunnlag for 
videre vekst og gjennomslag for Ven-

strepolitikk rundt om i kommuner 
og fylker i Norge. Dere som er 

tillitsvalgte, folkevalgte eller 
medlemmer av Venstre har 
vært med på å legge grunn-
laget for valgsuksess igjen om 
to år. Jeg gleder meg allerede 

til 2009.

Hilsen 
Lars

Utfordret
regjeringen
Valgkampen bar preg av dyre budsjettlekkasjer 
fra regjeringen. Men det som skremmer meg er 
alt det som regjeringen ikke lekket om.

LEDER:

Spennende 
muligheter
Venstre har gjort et flott 

valg og har økt oppslut-

ningen med 52% i forhold 

til i valget i 2003. Det har 

gitt et etterlengtet løft for 

hele organisasjonen. 

Venstre har fått 126 nye kommunestyrere-
presentanter og er igjen representert i alle 
fylkesting. Den kanskje viktigste effekten av 
dette valget er at mange kommunestyregrup-
per har gått fra en til to eller flere. Dermed 
kan arbeidet og byrden fordeles på flere hen-
der. Det vil gi en styrke til mange lokallag.

Norge har fått et styrket liberalt sentrumspar-
ti. Utfordringen nå, som også ble diskutert 
grundig på landsstyremøte, er hvordan vi kan 
utnytte denne liberale kraften, spesielt frem 
mot valget i 2009. En av suksesskriteriene, 
som ble fremhevet, var at suksess og tillit 
bygges over tid. Den lange valgkampen har 
større effekt, enn en kortsiktig valgkamp. 

Valgresultatet gir også grunnlag for å an-
sette noen flere i fylker og lag, det er en et-
terlengtet investering, som danner grunnlag 
for fremtidig vekst. Venstre har fått 1200 nye 
medlemmer til nå i år, det er 600 flere enn i 
hele 2006. Organisasjonen har en stor utfor-
dring i å aktivisere mange av disse. 

Det som kjennetegner et liberalt moderne 
parti er dets evne til nytenking til hvordan 
vi løser våre utfordringer. Evne til å stille kri-
tiske spørsmål til hvordan samfunnet styres, 
og vedtatte sannheter. Venstre må fortsette 
å utvikle politikk, også på områder der vi 
ikke har kunnet ha stor fokus tidligere. Vi har 
spennende muligheter med en organisasjon 
i vekst.
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Kolberg + Lem 
er sant??
Vi må være glade hvis vi får et grønnere Arbei-
derparti – ikke bare i tale, men også i handling. 
Men de retoriske grepene til Kolberg er velkjen-
te, og svært grunne.

Martin Kolberg er en strateg, og det er verdt å 
lytte når han i VG 17/9 går ut med et budskap 
som mange venstrefolk vil kjenne igjen fra 70-
tallet: Kolberg vil «bryte med vekstpolitikken». 
Ikke rart Steinar Lem jubler. Han håper på et 
grønt Arbeiderparti som vil utradere både SV, 
Høyre og mellompartiene, og i tillegg vil vinne 
over Frps budskap til egoistene som ikke bryr 
seg om framtida. (VG-kronikk 20/9). «Kanskje 
Martin Kolberg virkelig har knekket Frp-koden?» 
avslutter en håpefull Lem.

Mange av oss som sympatiserte med Erik 
Dammann og hans bevegelse fra starten tidlig 
på 70-tallet, har måttet konstatere at den fei-
let i sitt store prosjekt for å forandre verden. 
FIVH har overlevd som en marginal stemme i 
ytterkant av samfunnsdebatten, kanskje mer til 
skade enn til gagn for miljøpolitikken i Norge. 
Dammann fikk enorme muligheter, dels gjennom 
stor og tverrpolitisk velvilje, og dernest med 
store offentlige midler til et utredningsprosjekt 
for et alternativt samfunn. Hva kom ut av det?  
Ingenting. Heller ikke forsøket på en revitali-
sering for snart ti år siden (vi var flere i køen 
som ikke kom inn i Samfunnssalen i Oslo den 
dagen), førte til noe. Og hvorfor ikke? 

Først og fremst fordi Dammann og mange av 
oss andre tok grundig feil i synet på samfunns-
styring – og på vekstbegrepet. «Nullvekstfilo-
sofi» var riktignok et ord vi i Venstre aldri ak-
septerte, men vi ble assosiert med det likevel. 
Vi var skeptiske til frihandel, vi ville ha sjølber-
ging, selektiv næringsstøtte (tekoindustrien i 
Norge måtte jo bevares), og vi ville ha politiske 
valg av teknologi. I det hele tatt: Vi hadde få 
liberale reflekser i forhold til hva som kan og 
bør styres. Vi overså det dynamiske i markedsø-
konomien og fri handel over landegrensene. I 
tillegg undervurderte vi selve frihetstrangen – 
liberalismens grunnidé – i vår iver etter å skape 

det ideelle, nøkterne, miljøvennlige samfunnet 
– ovenfra. (Vi snakket jo om grasrota, men i re-
aliteten handlet det om et elitistisk prosjekt). 

Kolberg prøver nok å ta pulsen på en verdi-
trend, og vi må være glade hvis vi får et grøn-
nere Arbeiderparti – ikke bare i tale, men også 
i handling. Men de retoriske grepene til Kolberg 
er altså velkjente, og svært grunne: Det ene 
handler om «vekst» som om det er en styrbar 
størrelse. Det andre handler om «markedskref-
tene» som roten til alt ondt, og hvor svaret er 
at politikken (staten) skal styre mer og mer. 
Tradisjonell sosialisme, med andre ord. 

På mange måter er antivekst-holdningen so-
sialismens bror. Den er systemfiksert, og overser 
elementære forutsetninger for utvikling og for-
nyelse  – individuelt og for fellesskapene. 

Frp-koden er flersidig. Den handler mye om 
protest – og derfor også om frihet. «Folk flest» 
vil ha seg frabedt moralisering og overstyring fra 
en politisk elite som skal fortelle dem hvordan 
de skal leve sine liv. Det er Frp-kodens liberale 
side, selv om noen av protestsakene er illiberale 
i innhold. Selvsagt er det også elementer av 
«uansvarlighet» i dette, som i de fleste protest-
bevegelser, men svaret er ikke mer moralisme 
og mer overstyring. Tvert imot handler det om å 
respektere folks ønske om frihet, og bruke den 
som en konstruktiv kraft. I motsatt fall taper 
man. En allianse Lem – Kolberg vil derfor styrke 
Frp mer enn Ap.

I denne verdikampen må Venstre finne sin 
plass med den gode kombinasjonen av frihet 
og ansvar; økonomisk dynamikk og miljøkamp. 
Venstre er kommet mange sjumilssteg videre fra 
det 70-tallet Kolberg og Lem vil tilbake til. I 
stedet for å motarbeide markedsøkonomien med 
sosialistiske virkemidler, og innbille seg at vekst 
og personlig strev etter bedre liv i seg selv er et 
problem, bruker vi enkeltmenneskenes frihet og 
markedsøkonomien positivt som drivkrefter for 
et bedre samfunn. Da handler det om å bruke de 
virkemidler som utnytter disse sterke kreftene i 
stedet for å kjempe med vindmøller mot dem. 
Det gir garantert bedre resultater, både for fat-
tige i den tredje verden og for miljøet. 

GJESTESKRIBENTEN
Atle Hagtun
sekretariatsleder i Venstres 
stortingsgruppe
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KrF til de 
mørkeblå?
Flere i Venstre ser med skepsis til at Krf åpner for å sitte byråd 

med Frp. I Bergen sitter Krf i byrådsforhandlinger med H og 

Frp. Venstrepolitikere mener den politiske avstanden mellom 

Venstre og Frp er for stor til at det er aktuelt for Venstre.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Hadde det vært opp til bare H og Frp had-
de forhandlingene vært over på en time, sier 
gruppeleder i Bergen Venstre, Anders Skoglund. 
Venstre i Bergen gjorde det klart både før og 
etter valget at et byrådssamarbeid med Frp var 
uaktuelt. 

– Jeg kan ikke se hva Krf har å tjene på et 
slikt samarbeid, der man har to store blåe par-
tier til høyre for seg. De fleste kompromissene 
vil jo da gå til høyre for Krf, mener Skoglund. 
Venstre vil ha flertall sammen med et evt. H-
Frp-byråd, og er innstilt på fire år med opposi-
sjonspolitikk, uansett byrådskonstellasjon. 

FåR STøTTE AV OSLO
– Vi har vært vant til å samarbeide med Frp i 
over 10 år, blant annet gjennom alle budsjett 
siden 1997, sier leder i Oslo Venstre, Ola Elves-
tuen. – Det er på bakgrunn av de erfaringene at 
vi ikke kan inngå i et byrådssamarbeid med Frp, 
sier han. I Oslo er det tradisjon for å forhandle 
helt frem til konstitueringen, som finner sted 
17. oktober. Det er ennå uklart hvilke posisjo-
ner Oslo Venstre får.

– Jeg har fått en kristen oppvekst med klare 
grenser. Den gikk ved halsen når du var kjæ-
reste, ved livet når du var forlovet og hele krop-

pen når du ble gift. Det kan virke som om Krf er 
klar til å omfavne hele Frp allerede, sa Alvhild 
Hedstein til landsstyret, sa Alvhild Hedstein til 
landsstyret. Hun synes også det er underlig at H 
søker mot Frp, når de endelig har funnet ut at 
de vil ha en ordentlig miljøpolitikk. – Da burde 
de valgt sentrum og Venstre, sa hun.

UAKTUELT MED REGJERINGSSAMARBEID
Nestleder Trine Skei Grande, som vikarierte som 
leder i Lars Sponheims fravær på landsstyre-
møtet, undrer på Krfs mørkeblå tilnærming. 
– Krfs opptreden etter valget gjør meg usikker 
– for oss som er glade i det politiske sentrum 
– hva er det de holder på med? Når de sitter 
igjen sammen med Frp i bl.a. Bergen, sa hun 
til landsstyret. 

Hun mener det åpner for et større Venstre i 
det borgerlige sentrum, og mener det er uaktuelt 
å danne regjering med Frp etter valget i 2009. 
Til det er avstanden for stor politisk. – Frp er 
det umulig for oss å ha et regjeringssamarbeid 
med. Vi er fundamentalt uenige på viktige om-
råder som miljø, kultur, innvandring og ansvar-
lig økonomisk politikk. Å være tydelig på dette 
er å vise FrP og deres velgere den respekt de 
fortjener, sa Skei Grande til landsstyret.

Vedtok klare 
krav til 
miljøforlik
Venstres landsstyre gratulerer åslaug Haga 
med utnevnelsen som Olje- og energiminis-
ter, håper det fører til et klimaskifte i regje-
ringens miljøpolitikk.

Venstre vil bidra til et forlik i Stortinget om 
klimameldingen nå i høst, men det krever et 
vesentlig større ambisjonsnivå, mer konkrete 
klimatiltak og mer forpliktende målsetninger. 
Norges troverdighet som miljøpådriver er av-
hengig av at vi reduserer utslippene av klima-
gasser hjemme.

For at Norge skal nå Kyotomålet og bidra til 
å redusere klimatrusselen har Venstre følgende 
krav til høstens klimaforlik: 
• Satsing på fornybar energi må økes ved at 

Grunnfondet økes fra 10 til 40 milliarder kr 
innen 1. januar 2009, og ikke til 20 milliarder 
slik Regjeringen legger opp til. 

• Gasskraftverk skal ha CO2-håndtering. Kårstø 
slipper allerede ut 100 000 tonn CO2 i måne-
den. Dette tilsvarer 400 000 privatbiler. Kår-
stø må renses slik Regjeringen lovet i Soria 
Moria-erklæringen.

• Oppvarming med olje må avvikles innen 
2012.

• Sokkelen må elektrifiseres for å redusere ut-
slippene av CO2 fra oljeplattformene. Det må 
utvikles en plan der elektrifisering ses i sam-
menheng med framtidige havgående vind-
møller som skal gi strøm til land. 

• Norges utslipp i 2020 skal være på maksimalt 
40 mill. tonn CO2-ekvivalenter.
I tillegg til disse kravene til et klimaforlik i 

Stortinget, forventer Venstres landsstyre en be-
tydelig satsing på miljø- og klimatiltak allerede 
i statsbudsjettet for 2008.
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Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Geir Olsen (statistikkmesteren) geir@venstre.no
Venstre fikk 551 kommunestyrerepresentanter 
(pluss 21 bydelsutvalgsrepresentanter i Oslo), 
fram 126 fra 2003. Etter forrige valg krevde 
blant annet Unge Venstres leder at valgresulta-
tet måtte få konsekvenser. Nå har partiet lagt 
det vonde bak seg og hevet seg til et nytt nivå, 
og gjort noe så sjelden som å levere to gode 
valgresultat på rad. 

VOKSER I ByENE
Venstre har gjort gode valg i mange av våre stør-
ste byer. Haugesund (9,1), Stavanger (9,2) og 
Oslo (8,7), Asker (8,7) og Bærum (10,9) merker 
seg spesielt ut. Men framgangen har ikke bare 
kommet i de store byene, Venstre makter nå å 
gjøre gode valg både i bygd og by, og har med 
dette valgresultatet befestet sin posisjon som 
et mellomstort liberalt parti i Norge. 

NyE KOMMUNER
Etter valget fikk Venstre representasjon i 37 
kommuner hvor vi ikke var representert i 2007. 
I 14 av disse var det ikke liste i 2003, i 5 var 
Venstre med på fellesliste sist, mens de øvrige 
rett og slett gjorde et bedre valg denne gang 
enn sist, og fikk representasjon. Det er grunn til 
å legge merke til valgene i Rakkestad (14.9%) 
og Åsnes (12,1%).

VENSTRES ORDFøRERE
I skrivende stund ligger Venstre an til å få rundt 
15 ordførere. De som allerede er klare er:

Ulvik: Mona Hellesnes (ny)
Ål: Torleif T. Dalseide (gjenvalgt)
Grimstad: Hans Antonsen (ny)
Smøla: Iver Nordseth (gjenvalgt)
Tydal: Kari Slungård (ny)
Kvæfjord: Lillian Hessen (gjenvalgt på direk-
tevalg)
Flekkefjord: Reidar Gausdal (direktevalgt)

Hurdal: Runar Bålsrud (direktevalgt)
Averøy: Jarle Haga (direktevalgt)
Flatanger: Reidar Lindseth
Åsnes: Lars Petter Heggelund
Vestre Slidre: Eivind Brenna (fellesliste)

I tillegg kan det blir ordfører i Odda og Oslo, 
der de begge steder oppgir å ha god tid. Det er 
foreløpig uklart hvor mange varaordførere Ven-
stre har fått.

NOEN NEDTURER
I 6 kommuner falt Venstre ut av kommunestyret 
(Dovre, Birkenes, Farsund, Kvinesdal, Austevoll 
og Sortland). Mens vi i 27 andre kommuner 
heller ikke denne gang ble representert (altså 
kommuner hvor vi stilte liste, men hvor vi ikke 
hadde representasjon i kommunestyret i 2003-
2007). 

VALGET I FINNMARK: 

Svak tilbakegang
Finmark er ikke akkurat kjerneområdet for Ven-
stre til tross for at Venstre har et Stortingsman-
dat. Den nasjonale trenden med over 50% fram-
gang totalt ser ikke til å ha slått inn i Finnmark, 
og i Kautokeino har Venstre gjort et dårligere 
valg enn normalt.

VALGET I TROMS: 

Svak framgang
I Troms gjør Trømsø Venstre og Kvæfjord Venstre 
gode valg. Lillian Hæssen ble gjenvalgt som 
ordfører på direktevalg. I Tromsø har forhand-
lingene mellom de røde partiene brutt sammen, 
etter at RV ikke ville innføre parlamentarisme. 
Ap og SV har flertall sammen med Venstre. Kan-
skje blir det en løsningen, men mye er uavklart. 
-Foreløpig sitter vi på gjerde, sier leder i Tromsø 
Venstre, Jonas Eilertsen, som kom inn som Ven-
stres andre representant.

VALGET I NORDLAND: 

Svak tilbakegang
Venstre har gått fram i flere kommuner, men 
det har ikke resultert i så mange flere kom-
munestyrerepresentanter i Nordland. En samlet 
tilbakegang på en representant forteller om 
et ikke for godt valg. Venstre ser også ut til å 
miste sin eneste ordfører i Nordland, Steigen, 
der Berit Woie Berg har vært ordfører de fire 
siste årene. De gikk tilbake 4%, men er allikevel 
fornøyd med valget. – 19% i 2003 var nok et 
utslag av et protestvalg, når vi nå fikk 15% er 
vi veldig fornøyd med det, siden vi før har lig-
get på 7-8%. Men det ser ut som om Ap og Sp 
med 8 menn og en kvinne har funnet i lag, og 
da blir det vanskelig å få ordføreren, sier Woie 
Berg. Steigen har vært gjennom en tøff tid med 
vanskelige økonomiske tider, og har blant annet 
måtte legge ned to skoler i kommunen. 

VALGET I  NORD-TRøNDELAG: 

Rent bord i Flatanger
Venstres ordfører i Flatanger gjorde rent bord 
og ble klart beste Venstrekommune med 42,9% 
oppslutning, fram 14,7 prosentpoeng. I tillegg 
kan Venstre også varaordføreren i Flatanger, 
men det var ikke klart da Liberal gikk i trykken. 
– Vi har ikke drevet noe særlig valgkamp, det 
nytter ikke å gjøre en dårlig jobb i 3 år og 8 
måneder, for så å drive 4 måneders god valg-
kamp, sier Reidar Lindseth i en kommentar til 
Liberal. – Folk var fornøyd med jobben vi utført 
i 4 år, og det fikk vi betalt for, sier Lindseth. 
Andre lyspunkt i Nord-Trøndelag er Levanger 
(8,5%), Namsos (9,5%), Snåsa (7,7%), Verran 
(11,4%) og Vikna (13,1%). Men totalt sett går 
man tilbake med en kommunestyrerepresentant 
i fylket.

Etablerer seg som mel-
lomstort liberalt parti
Selv om Venstre var ca. ett prosentpoeng unna målsettingen på 7%, må 
høsten lokalvalg oppsummeres som en suksess for Venstre. Venstre le-
verte sitt andre valgresultat på 5,9%, etter to valg i underkant av 4%. 
Nå fikk store deler av organisasjonen det løftet Venstre sentralt fikk i 
2005. 
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VALGET I  SøR-TRøNDELAG:

Venstre-ordfører 
i Tydal
Venstre med Kari Slungård i spissen gjorde et 
flott valg i Tydal, og tok ordføreren fra Senter-
partiet. Framgangen ble på 7,6% til 30,6%. 

Trondheim økte sin oppslutning fra 2,8 til 4 
prosent, fram et mandat til 3. Men var ikke helt 
fornøyd med det. Førstekandidat, Jon Gunnes, 
blir valgt inn i formannskapet, og blir dermed 
heltidspolitiker. 

Venstre ble representert i fire nye kommuner 
i Sør-Trøndelag: Klæbu, Malvik, Roan og Røros. 
I Skaun beholdt Venstre mandatet sitt med et 
nødskrik! Dermed fikk Venstre mandat i alle 
kommuner man stilte liste i bortsett fra Hitra. 
I tillegg fikk Venstre tre representanter på fel-
lesliste med Høyre i Rennebu, som gjorde et 
brakvalg. Frøya-ordfører Arvid Hammernes gikk 
fram og fikk flest personstemmer, men det er 
ennå uklart om han blir ordfører.

VALGET I  MøRE OG ROMSDAL:

Fortsatt 2 ordførere
Det ble ordfører på Averøy og Smøla i Møre og 
Romsdal, men Venstre mister ordføreren i Hareid 
og Halsa (fellesliste). Gunn Berit Gjerde tok ikke 
gjenvalg som ordfører i Hareid, og valget der 
bar preg av det.  Jarle Haga er ny ordfører på 
Averøy på direktevalg, og fikk størst framgang i 
landet på 19 prosentpoeng. Mens Iver Nordseth 
ble gjenvalgt på Smøla. Venstre har tradisjonelt 
stått sterkt i Møre og Romsdal, og Venstre stilte 
til valg med rene lister i 29 av 36 kommuner. 
Fylket har flest kommunestyrerepresentanter fra 
Venstre i landet, med 67, en framgang på 6. 

VALGET I  SOGN OG FJORDANE:

En liten tilbakegang
Bare i Sogn og Fjordane var det en samlet tilba-
kegang i antall velgere og flere kommuner med 
tilbakegang enn framgang. I denne sammen-
heng må vi imidlertid huske at Sogn og Fjordane 
var i særklasse det beste Venstre-fylket i 2003. 
Allikevel har fylket hele 11 kommuner med over 
10%. Fylkesleder Atle Winjum kaller dette en 
normalisering, sist hadde man f.eks. to meget 
kjente kandidater til fylkestinget. Men det ble 
ingen ordførere denne gangen. Sist var Gunvald 
Ludvigsen ordfører i Eid, men han måtte trekke 
seg etter å ha blitt innvalgt på Stortinget. Lei-

kanger og Hornindal peker seg spesielt ut med 
fin framgang. I Lærdal stilte Venstre med egen 
liste i år, og fikk 8,8%.

VALGET I  HORDALAND:

Gjenerobrer 
Venstres «Mekka»
Bergen Venstre har sagt nei til å delta i byråd 
med Frp. Forhandlingene mellom Krf, Frp og H 
drar ut, og det er enda usikkert om Krf vil gå 
inn i et mørkeblått byråd med Frp. I  Venstres 
«Mekka», Ulvik, tar Mona Hellesnes over ordfø-
rervervet etter at Sp fikk låne ordførerkjedet i 
fire år. Framgangen ble på hele 12,7 prosentpo-
eng! Venstre kommer inn igjen i Fitjar, Fjell og 
Sund, men ramler ut i Austevoll, der kommune-
styre ble redusert. Kvinnherad har en framgang 
på 10,1%, og fikk også varaordfører. Hordaland 
har vært et godt Venstrefylke og styrker seg 
med 13 representanter.

VALGET I  ROGALAND:

Stor framgang 
i storbyene
Venstre gikk voldsomt fram både i Stavanger og 
Haugesund, med henholdsvis 9,2 og 9,1 pro-
sents oppslutning. Førstekandidat May Britt Vi-
hovde forklarer framgangen med at Venstre var 
tydelig i den betente stadionsaken i Haugsund. 
– Vi var tydelig om hva vi mente om saken, og 
de partiene som var det gikk fram ved valget, 
sier Vihovde. - For Venstre var saken viktig fordi 
den handlet om viktige Venstresaker som by-
utvikling, og kollektivtrafikk kontra vegutbyg-
ging, forklarer Vihovde.

– Saken fungerte som en døråpner som fikk 
velgerne til å se på Venstre. Mange kom til oss 
og spurte hva mer vi sto for, da fikk vi mulighet 
til å vise resten av programmet vårt for byen, 
sier Vihovde.

Høyre, Krf og Frp utgjør flertallskonstellasjo-
nen, og har makt til å fullføre stadionprosjek-
tet, dersom det lar seg gjøre. - Det er flertall for 
å bygge stadion der den var planlagt, men det 
er mye som gjenstår. Venstre mener at man også 
burde sett på alternative lokasjoner, og ikke låse 
seg til et alternativ alene, sier Vihovde.

– Stavanger er blitt et utstillingsvindu for 
Bondevik II-regjeringen, her har faktisk H, V 
og Krf flertall, slik at vi slipper å ha noe med 
Frp å gjøre, sier gruppeleder i bystyret, Per A. 
Thorbjørnsen. Han peker på at Venstre har job-

bet hardt over flere år  og har skaffet seg tro-
verdighet på en helhetlig politikk, og spesielt 
sosialpolitikk og bymiljø. – Venstre har stått for 
vern av trehusbyen, og en forsvarlig utbygging 
av E39, som ikke går på bekostning av bo- og 
friområder, der tror jeg de siste prosentene kom, 
sier Thorbjørnsen.

VALGET I VEST-AGDER:

– Sånn kan det gå
Eva Kvelland i Mandal hadde egentlig tenkt at 
andre skulle få overta etter henne. Hun har 
sittet de to siste periodene i bystyret, og ble 
gjenvalgt til tross for at to var forhåndskumu-
lert foran henne. Likevel fikk hun desidert flest 
personstemmer, og ble Mandal Venstres eneste 
representant også neste periode. 

– Hvordan føles det?
– Det er jo en litt spesiell situasjon, men jeg 

er positivt innstilt på å gjøre en god jobb, sier 
Kvelland.

Vest-Agder fikk ordfører i Flekkefjord, og va-
raordfører i Søgne, som begge gjorde gode valg 
på hhv. 16,7% og 12,9%.

VALGET I AUST-AGDER:

Ordfører i Grimstad
Grimstad Venstre økte med 6,8 prosentpoeng, 
doblet gruppa og Hans Antonsen er blitt ordfø-
rer i sørlandsbyen. Grimstad øker gruppa si fra 
3 til 6, etter et resultat på 16,2%. Han forklarer 
valgsuksessen slik: – I valgkampen har Ap ut-
pekt Frp som hovedmotstander, men i Grimstad 
var det Venstre som var hovedutfordreren til Frp, 
sier Antonsen. Han vil bedre kommunes rykte 
som arbeidsgiver, og forbedre vilkårene for de 
viktige ildsjelene og folkene som byen er helt 
avhengig av for kunne gi en god skole, omsorg 
og kulturtilbud. – Grimstad er dessuten Norges 
minste universitetsby, og bygger nå en campus 
som kan motta dobbelt så mange studenter. Det 
blir viktig å gjøre Grimstad til en attraktiv by å 
studere i, sier Antonsen.

Sørlandsbyene i Aust-Agder hadde også gode 
valg i 2003, og både Lillesand, Risør og Arendal 
øker markant også i 2007. Venstre fikk også va-
raordførere i både Lillesand og Risør. Det er bare 
to enmannsgrupper, men Venstre falt dessverre 
ut i Birkenes. 
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VALGET I TELEMARK:

Valgets vinner 
i Telemark
Venstre i ble kåret til valgets vinner av Telemark 
Avis. – I den tiden jeg har vært med i Venstre 
har vi aldri opplevd noen medvind, sier Tonje 
L. Gurholt, leder i Telemark Venstre. Hun me-
ner det er et langsiktig arbeid over tid som har 
resultert i denne fremgangen. Venstrelagene i 
Telemark har fremgang i alle kommuner utenom 
Tinn, og øker med over det dobbelte i antall 
representanter fra 12 til 26. Venstre fikk også 
varaordfører i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Bø 
har mest fremgang med 8,7 prosentpoeng, og 
øker gruppa fra 1 til 4. 

VALGET I VESTFOLD:

Dobling av 
representanter
Vestfold har også vært et svakt Venstrefylke 
inntil nå. Fylket dobler antall representanter fra 
9 til 17 representanter, og Venstre blir repre-
sentert i hele fem nye kommuner. Blant annet 
Nøtterøy, der Venstre er tilbake med 2 repre-
sentanter.

VALGET I BUSKERUD:

Gjenvalg i Ål
Venstrelagene i Buskerud har gjort et veldig 
godt valg med en samlet framgang på 10 re-
presentanter. Torleif T. Dalseide, ordfører i 
Ål har igjen gjort et kjempevalg, og går fram 
5,3 prosentpoeng. Han kan med det fortsette i 
ordførerstolen i fire nye år. Runolv Stegane og 
Sigdal Venstre kan notere den største fremgan-
gen med 10,6 til 23,9%. Stegane fortsetter som 
varaordfører i Sigdal. Hurum og Ringerike gjør 
også gode valg, og Kongsberg er i ferd med å nå 
gamle høyder igjen. Storbyen Drammen dobler, 
men fikk ikke uttelling i flere mandater.

VALGET I HEDMARK:

Stilte ny liste, 
ble ordfører
Venstre stilte med en helt ny liste i Åsnes, og 
gikk fra null til 3 representanter, og fikk attpå 
til ordføreren. – Det som har skjedd etterpå har 
langt overgått hva jeg forventet og var forbe-
redt nå, sier Lars Petter Heggelund. Nå er han 
innstilt på å gjøre sitt beste, men sier det blir 

en voldsom overgang, i en kommentar til avisa 
Glåmdalen.

Venstre har fremgang i alle kommuner i det 
tradisjonelt røde bondefylket, Hedmark. Alv-
dal leverer igjen et flott valg igjen, med 17,8 
(+4,7). Venstre er igjen inne i Hamar, der Stein 
Frøysangs gjeng har levert et sterkt resultat. 
Frøysang meldte overgang fra Ap til Venstre, 
og har hatt suksess med det. Ringsaker skaffet 
23% av alle Venstrestemmene i Hedmark, utro-
lig sterkt.

VALGET I OPPLAND:

Eivind fikk fire nye år
Eivind Brenna fikk fire nye år i ordførerstolen 
i Vestre Slidre, til tross for at felleslista gikk 
litt tilbake. Men de har fortsatt 48,1 prosent. 
Det ble også ny Venstrefolk i Øyer og Nord-Fron. 
Mikkel Dobloug som driver Peer Gynt-gården i 
Nord-Fron fikk 7,4% og 2 representanter, og vil 
selge seg dyrt i forhandlingene. - Vi skal selge 
oss dyrt, men er åpne for samarbeid i alle ret-
ninger. Det viktigste for oss er å komme i posi-
sjoner med makt som medfører at vi kan sette 
spor etter oss med den politikken vi gikk til valg 
på, sier Dobloug til avisa Dølen.

VALGET I AKERSHUS:

Ordfører i Hurdal
Venstres Runar Bålsrud vant det direkte ordfø-
rervalget i Hurdal. – Vi er glade og ydmyke for 
den tilliten som er vist oss av velgerne. Dette 
forplikter og vi skal gjøre vårt beste for å innfri 
forventningene, sier Hurdalingene på sine hjem-
mesider om å få ordførervervet til Venstre. Båls-
rud ønsker å få kontroll over økonomien, og at 
samtlige 2600 innbyggere kan gjøre en innsats 
for å være positive ambassadører for den flotte 
bygda.

Valget i Akershus var en kjempesuksess. In-
gen kommuner gikk tilbake i representanter, og 
samlet doblet man fra 27 til 50 representanter. 
Spesielt hyggelig var det med Gjerdrum, som 
gikk fra 0 til 11,4%. - Vi gleder oss stort over 
det oppmuntrende valgresultatet. 11,4 % og 3 
representanter i det nye kommunestyret er mer 
enn vi hadde satt oss som mål å oppnå, sier Lars 
Peder Nordbakken, leder i Gjerdrum Venstre. 

Storkommunene Asker og Bærum leverer igjen 
fantastiske resultat, med hhv 8,7% og 10,9%. I 
Asker har man valgt opposisjon framfor et sam-
arbeid med Frp/H. Venstre flertall sammen med 

H i Bærum og forhandler stadig om posisjonene. 
Venstre har sagt at et politisk samarbeid med 
Frp er uaktuelt, og at Høyre bør skifte ut Frp til 
fordel for Venstre.

VALGET I OSLO:

Ordfører?
I år var det to valg i Oslo, i tillegg til bystyret 
var det også direktevalg av alle de 15 bydelsut-
valgene. I bystyret fikk Venstre 8,7% og 5 re-
presentanter, og i bydelsutvalgene fikk Venstre 
totalt 9,6% og til sammen 21 representanter. 
Det er det beste lokalvalget i Oslo siden 1913. I 
tillegg kan det også bli ordfører, men ingenting 
er klart enda. Det er tradisjon for å forhandle 
helt frem til konstitueringen, det skjer først 
17. oktober. Den siste ordføreren for Venstre i 
hovedstaden var grunnleggeren av Dagbladet, 
Hagbart Emanuel Berner (1898-1912), da het 
byen Christiania.

VALGET I øSTFOLD:

En solskinnshistorie
Østfold Venstre har gjort et vanvittig godt valg-
resultat. Rakkestad illustrerer det, de gikk fra 
null til fire mandater i kommunestyret. Hvilket 
alene ville utgjort halvparten av alle kommu-
nestyrerepresentantene hele fylket hadde fra 
2003 til 2007. Til sammen økte fylket fra 9 til 
25 representanter. 177% økning, og beste fylke 
i landet!

– Vi håpte å få inn en representant i kom-
munestyret, og bygge laget over fire år, men 
fikk inn 4, sier en meget glad leder i Rakkestad 
Venstre, Jan Tore Gjøby. Nå har partiet gjort et 
så godt valg at man kan dele på vervene og 
oppgavene, det er han glad for. – Nå kan jeg 
konsentrere meg om organisasjonsbygging, 
mens kommunestyregruppa kan ta seg av det 
politiske arbeidet, sier Gjøby. I Rakkestad er 
man litt overrasket over suksessen. – Jeg er 
litt overrasket selv, men vi har hatt et stort en-
gasjement rundt Venstre i Rakkestad det siste 
året. Mange ønsket å stå på listen og det ble 
gjort et grundig og godt arbeid med program-
met. Det har folk i Rakkestad merket seg, sier 
Gjøby. Gjøby peker også på at folk i Rakkestad 
ville ha et politisk skifte i kommunen, som len-
ge har vært styrt av Ap og Krf. Rakkestad kom 
godt ut av forhandlingene, de fikk varaordfører, 
to i formannskapet og nestledervervet i begge 
de to hovedutvalgene i kommunestyret.
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 stemmer %        endr. 2003  rep. +/-
   stm. %
øSTFOLD      
Askim 326 5,4 92 1,2 2 1
Eidsberg 345 7,7 237 5,2 3 2
Fredrikstad 1 115 3,3 568 1,4 2 1
Halden 460 3,6 258 1,9 2 1
Hobøl 296 13,1 127 4,8 3 1
Hvaler 80 3,8 18 0,4 1 0
Moss 608 4,5 326 2,2 2 1
Rakkestad 500 14,9 500 14,9 4 4
Rygge 327 5 247 3,7 1 1
Råde 77 2,2 8 0 0 0
Sarpsborg 543 2,5 359 1,6 1 1
Spydeberg 196 8,2 124 4,7 2 2
Trøgstad 187 8 122 5 2 1
Våler 54 2,8 15 0,7 0 0
SUM ØSTFOLD 5 114  3 001  25 16

AKERSHUS      
Asker 2 250 8,7 819 2,9 4 1
Aurskog-Hørland 261 3,9 261 3,9 1 1
Bærum 5 819 10,9 3 009 5,3 6 3
Eidsvoll 165 1,9 75 0,7 1 1
Fet 139 2,9 -14 -0,4 1 0
Frogn 1 203 16,8 551 6,3 5 2
Gjerdrum 292 11,4 292 11,4 3 3
Hurdal 220 16,8 118 8,8 3 2
Lørenskog 600 4,1 262 1,6 2 1
Nannestad 396 8,6 191 3,3 3 1
Nes 452 5,6 271 3,1 2 1
Nesodden 497 6,3 102 0,8 2 1
Nittedal 778 7,4 400 1,6 2 0
Oppegård 899 7,2 105 0,4 2 0
Rælingen 221 3,3 126 1,8 1 1
Skedsmo 805 3,9 337 1,2 2 1
Ski 719 5,5 174 1 2 0
Sørum 211 3,1 123 1,6 1 1
Ullensaker 350 3 179 1,2 1 0
Vestby 467 6,9 247 3,2 3 2
Ås 536 7,7 171 2,2 3 1
SUM AKERSHUS 17 280  7 799  50 23

OSLO      
Oslo 23 703 8,7 12 911 4,5 5 2

HEDMARK      
Alvdal 208 17,8 63 4,7 3 1
Elverum 893 10,6 183 1,3 4 1
Engerdal 357 41 10 0 6 0
Grue 946 39,3 -136 -6,6 7 -2
Hamar 604 4,3 429 2,9 2 2
Kongsvinger 231 3,1 58 0,8 1 0
Løten 75 2,2 32 0,9 0 0
Ringsaker 1 040 8 660 4,8 3 2
Stange 517 5,8 317 3,3 2 1

Sør-Odal 0 1,4 50 1,4 0 0
Trysil 248 7,5 62 1,9 2 1
Tynset 125 4,7 28 0,8 1 0
Åmot 82 4,1 82 4,1 1 1
Åsnes 441 12,1 441 12,1 3 3
SUM HEDMARK 4 464  2 405  22 12

OPPLAND      
Dovre 48 3,4 -25 -2,1 0 -1
Etnedal 76 10,6 1 -1,1 2 0
Gausdal 216 7,5 34 1 2 1
Gjøvik 653 5,3 341 2,8 2 1
Gran 145 2,2 13 -0,1 0 0
Lesja 40 3,8 -25 -2,5 1 0
Lillehammer 849 7,1 245 1,5 3 0
Lunner 335 8,1 104 2,1 2 1
Nord-Aurdal 156 4,9 34 0,7 1 0
Nord-Fron 188 7,4 188 7,4 2 2
Ringebu 170 8,1 22 1,4 2 1
Søndre Land 50 2 -3 -0,2 0 0
Vestre Slidre 511 48,1 11 -1,9 10 0
Vestre Toten 171 2,9 -3 -0,2 1 0
Østre Toten 434 6,6 174 2,6 3 2
Øyer 99 4,6 99 4,6 1 1
Øystre Slidre 109 6,8 -92 -8,1 1 -2
SUM OPPLAND 3 739  1 107  23 6

BUSKERUD      
Drammen 787 2,9 431 1,5 1 0
Flesberg 39 3 5 0,1 0 0
Gol 249 12,1 37 1,4 3 1
Hol 133 5,9 -101 -4 1 -1
Hole 68 2,4 29 0,8 0 0
Hurum 406 9,6 213 4,7 3 1
Kongsberg 900 8,1 252 1,6 3 1
Lier 379 3,6 64 0,3 2 0
Modum 155 2,6 82 1,3 1 1
Nedre Eiker 207 2,2 90 0,8 1 1
Ringerike 1 204 9,5 665 5,1 4 2
Røyken 488 6,1 292 3,4 2 1
Sigdal 423 23,9 195 10,6 5 2
Øvre Eiker 86 1,2 55 0,7 0 0
Ål 620 27,7 103 5,3 7 1
SUM BUSKERUD 6 144  2 412  33 10

VESTFOLD      
Andebu 244 10,3 30 0,3 3 0
Holmestrand 121 2,7 -34 -0,8 1 0
Horten 312 2,7 153 1,3 1 1
Lardal 94 7,2 54 3,9 1 1
Larvik 1 280 6,7 622 3,1 2 1
Nøtterøy 363 3,7 363 3,7 2 2
Re 149 3,8 22 0,4 1 0
Sande 209 5,6 109 2,8 1 1
Sandefjord 718 3,8 122 0,5 1 0
Stokke 181 3,9 30 0,6 1 0
Tjøme 108 4,3 108 4,3 1 1
Tønsberg 771 4,6 335 2,1 2 1
SUM VESTFOLD 4 550  1 914  17 8

TELEMARK      
Bamble 266 4,1 130 1,9 1 1
Bø 354 14,7 216 8,7 4 3
Drangedal 276 13,9 31 2,2 3 1
Kragerø 597 11,3 318 5,9 4 2

bydel stm. % r.
Alna 787 4,4 1
Bjerke 669 6,2 1
Frogner 2 698 11,7 2
Gml Oslo 2 081 12,9 2
Grorud 464 4,7 0
Grünerl. 1 906 10,6 2
Nrd Aker 2 614 11,8 2
Nordstr. 1 703 7,7 1

bydel stm. % r.
Sagene 1 890 12,2 2
St. Hansh. 2 039 14,2 2
Stovner 288 2,4 0
Snd Nordstr. 742 5,6 1
Ullern 1 992 13,2 2
Vst Aker  3 167 14,3 2
Østensjø 1 425 6,8 1
SUM 24 465 9,6 21
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Kviteseid 93 7,9 32 2,5 2 1
Nome 41 1,3 13 0,4 0 0
Notodden 285 4,9 94 1,4 2 1
Porsgrunn 1 228 7,8 567 3,3 4 2
Sauherad 83 4,3 7 0,4 1 0
Seljord 98 6,9 28 1,7 2 1
Siljan 411 35,9 411 35,9 6 2
Skien 1 171 5,3 570 2,4 3 2
Tinn 46 1,4 -11 -0,4 0 0
Vinje 40 2,3 5 0,2 0 0
SUM TELEMARK 4 578  2 000  26 14

AUST-AGDER      
Arendal 933 5,4 382 2,1 2 1
Birkenes 47 2,3 -4 -0,3 0 -1
Bygland 104 15,2 104 15,2 2 2
Bykle 35 7,3 -11 -3,3 1 0
Evje og Hornnes 36 2,3 -6 -0,4 0 0
Froland 42 2 -11 -0,8 0 0
Gjerstad 124 10,2 35 2 2 0
Grimstad 1 369 16,2 613 6,8 6 3
Iveland 90 14,4 3 -2,7 2 -1
Lillesand 375 8,1 39 -0,1 2 0
Risør 471 13,8 293 8 4 2
Tvedestrand 144 5,2 84 2,9 1 1
SUM AUST-AGDER 3 666  1 417  20 5

VEST-AGDER      
Farsund 105 2,2 -122 -3 0 -2
Flekkefjord 690 16,7 247 5,5 6 2
Kristiansand 1 587 4,4 275 0,5 2 0
Kvinesdal 50 1,8 -30 -1,2 0 -1
Lindesnes 201 8,8 16 -0,2 2 0
Lyngdal 335 9,1 130 3,3 3 1
Mandal 208 3,2 -44 -0,9 1 0
Marnardal 62 6,1 -8 -1,3 1 -1
Sirdal 61 6,4 18 1,7 1 0
Songdalen 36 1,4 -19 -0,9 0 0
Søgne 580 12,9 221 3,9 3 1
Vennesla 100 1,7 -9 -0,3 0 0
SUM VEST-AGDER 4 015  675  19 0

ROGALAND      
Bjerkreim 102 7,7 102 7,7 1 1
Eigersund 409 6,7 -23 -0,6 2 -1
Finnøy 71 4,9 31 2 1 0
Gjesdal 197 4,6 197 4,6 1 1
Haugesund 1 293 9,1 834 5,7 5 3
Hjelmeland 57 4,2 -53 -4,4 1 -1
Hå 120 1,7 46 0,6 0 0
Karmøy 587 3,4 75 0,2 2 1
Klepp 357 5,6 94 1,3 2 1
Lund 110 6,9 27 1,2 1 0
Randaberg 208 4,6 3 -0,4 1 0
Sandnes 1 440 5,3 582 1,6 3 1
Sauda 102 4,1 25 1,1 1 1
Sokndal 135 8,4 29 1,7 2 1
Sola 430 4,4 155 1,2 2 1
Stavanger 4 809 9,2 2 470 4,4 6 3
Strand 233 5 58 0,9 1 0
Suldal 88 4,4 -71 -4,4 1 -1
Time 376 5,4 125 1,6 1 1
Tysvær 165 4 12 -0,1 1 0
SUM ROGALAND 11 289  4 718  35 12

HORDALAND      
Askøy 430 4 190 1,4 1 0
Austevoll 44 1,9 -11 -0,8 0 -1
Austrheim 117 9,3 54 3,9 2 1
Bergen 6 766 5,8 3 791 3,1 4 2
Bømlo 272 5,3 54 0,7 1 0
Etne 66 3,5 -38 -2,5 1 0
Fitjar 70 4,6 70 4,6 1 1
Fjell 214 2,4 116 1,2 1 1
Fusa 74 3,7 0 -0,3 1 0
Granvin 42 7,6 -24 -6,5 1 -1
Kvam 552 12 335 6,5 3 1
Kvinnherad 872 13,8 647 10,1 5 3
Lindås 261 3,9 20 -0,4 1 0
Masfjorden 99 10,4 2 0 2 0
Meland 205 7 -25 -2,1 2 0
Odda 411 10,6 84 1,2 3 0
Os 320 4 89 0,9 1 0
Osterøy 202 5,2 57 1 1 0
Radøy 198 8,1 -67 -3,4 2 -1
Stord 650 8,5 316 3,6 3 1
Sund 73 2,7 13 0,2 1 1
Sveio 79 3,4 -26 -1,3 1 -1
Tysnes 212 13,5 125 7,3 3 2
Ullensvang 182 10,1 65 3,6 2 1
Ulvik 205 33,4 84 12,5 6 2
Voss 506 7,8 213 3,3 3 1
SUM HORDALAND 13 122  6 134  52 13

SOGN OG FJORDANE      
Askvoll 353 21,9 -101 -6,5 5 -1
Aurland 56 6,7 -37 -3,8 1 -1
Balestrand 135 18,7 -10 -2,5 3 -1
Bremanger 71 3,6 -33 -1,7 1 0
Eid 341 12,1 -256 -10,7 3 -3
Fjaler 201 14,5 -13 -1,7 3 -1
Flora 642 13,3 33 0,4 5 -1
Førde 353 7,4 11 -0,2 2 0
Gaular 27 1,9 -1 -0,1 0 0
Gloppen 147 4,9 -6 -0,4 1 0
Gulen 169 13,5 -1 -0,9 3 0
Hornindal 146 22,3 73 10,8 4 2
Jølster 213 15 -18 -1 4 0
Leikanger 236 20,2 88 7 3 1
Luster 134 5,1 -56 -2,5 2 0
Lærdal 98 8,8 98 8,8 1 1
Sogndal 172 5,1 52 1 1 0
Stryn 139 4,5 10 -0,1 1 0
Vik 161 11,9 103 7,8 2 1
Vågsøy 440 16,2 -84 -3,4 4 -1
SUM SOGN OG F. 4 234  -148  49 -4

MøRE OG ROMSDAL      
Aukra 164 10,9 62 3,5 2 0
Aure 286 16,2 154 9,2 4 2
Averøy 696 25,5 543 19 7 5
Eide 166 10 107 5,9 2 1
Fræna 191 5,1 82 2,1 2 1
Giske 445 13,5 -49 -3,8 3 -1
Gjemnes 48 3,5 48 3,5 0 0
Halsa 174 19,9 -39 -7,1 3 -1
Haram 172 4,2 -52 -1,3 2 0
Hareid 361 15,9 -292 -13,2 3 -4
Herøy 99 2,5 -33 -1,3 1 0
Kristiansund 409 3,9 -59 -1 2 0
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Midsund 66 7,7 -31 -4,1 1 -1
Molde 669 6,1 230 2 3 1
Nesset 118 7,6 118 7,6 2 2
Rauma 249 7,4 -46 -1,6 2 0
Sandøy 131 19 64 8,2 4 2
Skodje 125 7,5 -70 -5,6 2 -1
Smøla 387 32,5 -29 -7,5 7 -1
Stranda 168 6,7 -42 -2,3 2 0
Sula 120 3,4 12 0,2 1 0
Sunndal 173 4,6 -22 -1 1 -1
Sykkylven 220 6,3 14 0 2 0
Tingvoll 70 4,4 -66 -4,4 1 -1
Ulstein 186 5,8 -8 -0,9 1 -1
Vanylven 157 8,9 51 2,9 2 1
Vestnes 160 5,4 28 0,8 1 0
Volda 294 7,2 75 1,4 2 0
Ørskog 347 33 347 33 6 -1
Ørsta 257 5,3 -33 -1,1 2 0
Ålesund 932 5,1 601 3 3 2
SUM MØRE OG R. 7 519  1 357  67 6

SøR-TRøNDELAG      
Bjugn 72 3,7 20 1 1 0
Frøya 442 23,2 134 5,5 5 1
Hitra 37 1,9 -11 -0,8 0 0
Klæbu 157 6,7 157 6,7 1 1
Malvik 177 3,2 177 3,2 1 1
Meldal 307 14,8 307 14,8 3 3
Melhus 197 3 50 0,5 1 0
Midtre Gauldal 101 3,7 14 0,5 1 0
Oppdal 167 5,4 -15 -0,8 1 -1
Orkdal 386 7,9 -155 -5,3 3 -2
Rennebu 383 29,1 383 29,1 6 3
Rissa 143 4,9 38 1 1 0
Roan 47 9 47 9 1 1
Røros 86 2,9 86 2,9 1 1
Selbu 589 31 13 -0,2 8 0
Skaun 100 3,3 15 0 1 0
Trondheim 3 033 4 1 160 1,2 3 1
Tydal 164 30,6 46 7,6 5 1
Ørland 78 3,3 11 0,4 1 0
Åfjord 80 4,9 11 0,5 1 0
SUM SØR-TR. 5 467  1 785  28 4

NORD- TRøNDELAG      
Flatanger 265 42,9 80 14,7 8 3
Frosta 77 6,3 -45 -4,3 1 -1
Grong 56 4,4 2 0,3 1 0
Høylandet 42 5,9 10 1,4 1 0
Inderøy 96 3,1 -30 -1,3 1 -1
Leksvik 90 5,1 6 0 1 0
Levanger 702 8,5 320 3,5 3 1
Lierne 38 5,1 -7 -1,1 1 0
Meråker 79 6,7 -17 -0,9 1 -1
Mosvik 38 7,8 6 1 1 0
Namdalseid 38 4,3 -43 -5,4 1 -1
Namsos 531 9,5 224 3,7 4 2
Nærøy 97 4,3 -34 -1,6 1 -1
Overhalla 88 4,9 -87 -5,9 1 -1
Røyrvik 147 47,9 -46 -13,6 7 -1
Snåsa 85 7,7 2 0,4 2 0
Steinkjer 408 4,3 -312 -3,7 2 -2
Stjørdal 484 4,8 145 0,7 2 0
Verdal 250 4,3 21 0,3 2 1
Verran 141 11,4 47 4 2 0

Vikna 234 13,1 -11 -1,3 3 0
SUM NORD-TR. 3 839  277  39 -1

NORDLAND      
Alstahaug 68 2,2 -15 -0,7 1 0
Andøy 143 5,7 -16 -0,7 1 0
Ballangen 16 1,3 16 1,3 0 0
Bindal 262 26,4 262 26,4 4 0
Bodø 625 3,1 283 0,9 1 0
Brønnøy 297 9 -100 -4,7 2 -2
Bø 159 10 72 4,2 2 1
Fauske 384 8,4 -35 -1,1 3 0
Gildeskål 90 8,4 19 1,7 1 0
Hadsel 143 3,9 88 2,2 1 1
Hamarøy 116 12,9 -104 -13 2 -2
Hemnes 109 4,6 33 1,1 1 0
Herøy 23 2,9 23 2,9 0 0
Leirfjord 29 2,9 -2 -0,6 0 0
Lurøy 42 4 -8 -1,1 1 0
Lødingen 71 5,9 -70 -5,8 1 -1
Meløy 96 3,1 -5 -0,5 1 0
Narvik 196 2,4 59 0,7 1 0
Nesna 118 13,3 73 8 2 1
Rana 356 3,2 56 0,2 1 0
Rødøy 166 24,3 -38 -2,9 4 0
Røst 122 39,6 3 1,1 5 1
Saltdal 93 4,1 35 1,4 1 0
Sortland 58 1,5 -14 -0,6 0 -1
Steigen 214 15 -26 -4 2 -1
Tjeldsund 139 19,5 -16 0,4 3 0
Tysfjord 279 24,8 -218 -13,3 4 -4
Vefsn 208 3,6 59 1 1 0
Vestvågøy 63 1,4 63 1,4 0 0
Vågan 142 3,4 88 1,9 1 1
SUM NORDLAND 3 743  676  25 -1

TROMS      
Bardu 61 3,3 4 0 1 0
Berg 84 15 84 15 2 0
Harstad 271 2,7 49 -0,1 1 0
Ibestad 16 1,3 16 1,3 0 0
Karsløy 30 2,5 30 2,5 0 0
Kvæfjord 215 16,1 62 4,2 4 1
Lenvik 136 3,1 12 0,2 1 0
Målselv 209 8 -94 -4,1 2 -1
Skånland 75 5,3 75 5,3 1 1
Tranøy 59 6,6 20 2,2 1 0
Tromsø 1 172 4,2 322 0,8 2 1
SUM TROMS 2 244  496  13 2

FINNMARK      
Alta 331 4,6 144 1,5 2 1
Kautokeino 185 12,7 -85 -5,9 2 -2
Karasjok 79 6 13 0,7 1 0
Porsanger 13 0,7 -16 -0,9 0 0
Sør-Varanger 93 2,2 6 0 0 0
Tana 179 11,7 -57 -3,9 2 -1
Vardø 63 5,6 24 1,9 1 0
SUM FINNMARK 764  86  6 -1

TOTALT �2� 444 5,�  2,0

Med forbehold om små endringer. Enkelte kommuner har endret det 
totale antall kommunestyrerepresentanter siden forrige valg.
Resultater i kursiv er kommuner med felles- eller bygdelister.
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Fylkestingsvalget
Venstre gjorde sitt beste fylkestingsvalg gjennom tidene med et lands-
resultat på 5,6%, fram 1,9 prosentpoeng fra 2003. Det mest påfallende 
ved dette valget er at oppslutningen om Venstre varierer i svært liten 
grad fra fylke til fylke.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
I mandater ble det en framgang på 10 representanter fra 27 til 37.  
Mens Venstre i 2003 hadde Sogn og Fjordane på topp med 10,2 % og 
Østfold på bunn med 1,8%, er variasjonene denne gang (med unn-
tak av Oslo) Akershus med 6,7 % som best og Finnmark med 2,9 % 
som dårligst. 12 fylker har over 5 % oppslutning, og bare i Sogn og 
Fjordane (som igjen gjorde et ekstraordinært godt valg sist) mister 
vi representasjon i fylkestinget, mens den øker i 11 fylker. 

Et geografisk interessant poeng er at representasjonen øker i 
samtlige fylker fra Østfold til Hordaland, mens den går tilbake eller 
er den samme i samtlige fylker fra Sogn og Fjordane og nordover.  
Venstre er igjen representert i samtlige fylkesting, etter at vi var ute 
i Østfold i forrige periode.

Som en kuriositet kan det nevnes at Krf gjorde sitt dårligste fyl-
kestingsvalg noensinne med 6,7% (tilbake 0,2), mens Høyre gjorde 
sitt nestdårligste. SV ble halvvert for andre gang, fra 1991 til 1995 
gikk de fra 12,2 til 6,1.

VILLE GITT �0 På TINGET
Dersom fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg ville Venstre 
beholdt sine 10 stortingsrepresentanter, men hadde fått «nye» 
representanter fra Buskerud, Vestfold og Nordland, mens Sogn og 
Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark hadde mistet sine. Et lite 
paradoks er at det skjer på tross av at alle disse fylkene gjorde det 
bedre enn ved sist Stortingsvalg, mens for eksempel både Vestfold 
og Buskerud gjorde det noe dårligere. Det viser at neste års nomi-
nasjoner bør være interessant å følge. Forrige 
stortingsvalg viste at alle fylker har mandat-
sjanse for Venstre. Alle kan komme inn, i 
hvert fall på utjevningsmandat. 

FyLKESVARAORDFøRER I BUSKERUD
Runolv Stegane har klart å bli heltids-
politiker, gjennom å bli fylkesvaraord-
fører i Buskerud, etter å ha inngått 
samarbeid med Ap, Sp og SV. - Det er 
etter det jeg kjenner til første gang på 
nærmere 30 år at Venstre har fått en 
fylkesvaraordfører, sier Stegane. Den 
forrige var i Nord-Trøndelag. Stegane vil 
dermed ta permisjon fra stillingen som 
organisasjonssjef i VHO. - Helge Stiks-
rud (Ringerike), som ble kumulert til 
2. plass,  ble hovedutvalgsleder for 
kultur, idrett og folkehelse, fortel-
ler en meget fornøyd Stegane til 
Liberal.

 stemmer % endr. 2003 (%) rep. +/-

Østfold 3 903 3,5 1,7 1 1
Akershus 15 634 6,7 2,8 3 1
Oslo 23 703 8,7 4,5 5 2
Hedmark 4 185 5,3 2,3 2 1
Oppland 3 994 5 2,1 2 1
Buskerud 5 430 5,1 2,1 2 1
Vestfold 3 883 4 1,5 2 1
Telemark 3 753 5,1 2,1 2 1
Aust-Agder 2 944 6,6 2,3 2 1
Vest-Agder 3 307 4,3 0,5 2 1
Rogaland 9 529 5,5 1,7 3 1
Hordaland 11 840 5,7 2,3 3 1
Sogn og Fjordane 3 229 6,8 -3,4 3 -1
Møre og Romsdal 6 258 5,9 0,3 3 0
Sør-Trøndelag 4 648 3,8 0,8 1 0
Nord-Trøndelag 3 409 6 1,2 2 0
Nordland 3 503 3,6 0,5 2 0
Troms 2 420 3,8 1 1 0
Finnmark 869 2,9 0,6 1 0
HELE LANDET  116 441 5,6 2 37 10
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Venstre gjestet 
LibDem-kongressen
Liberal Democrats (LibDems) i Storbritannia arrangerte sitt årlige landsmøte 15. – 20. sep-

tember i Brighton. Venstres nestleder Trine Skei Grande og informasjonsrådgiver Jan-Christian 

Kolstø var til stede som gjester som seg hør og bør for et liberalt parti i vekst som også søker 

stimuli og kunnskap utenfor landets grenser.

Jan Christian Kolstø janas@venstre.no
Hovedtema på landsmøtet var klimaspørsmålet 
og som liberalere det svært tilfredsstillende å 
kunne konstatere at miljøargumenter og forslag 
til radikale tiltak for utslippskutt var mye kjent 
stoff fra vår hjemlige klimadebatt. Det gjaldt 
alt fra kraft til oppvarming og transport. Argu-
menter for bedre og billigere «Urban transpor-
tation» og slagord som «Get Real With Rails» 
(LiBDems program for høyhastigshetstog) var 
som søt musikk i våre ører.

LibDems var også veldig engasjert i spørs-
mål omkring forskning og høyere utdanning 
og ikke minst skole og frafallet i videregående 
skole. Diskusjonen om hvor vidt undervisningen 
ved universitetene fremdeles skulle være fors-
kningsbasert eller om man skulle opprette rene 
undervisningsstillinger gikk høylytt for seg mel-
lom Oxford-professorer og liberale studentorga-
nisasjoner. Lyder det kjent?

UTENRIKS
I likhet med liberalere i Norge ligger interessen 
for utenriksspørsmål i blodet for en hvert med-
lem LibDemer. Vårt britiske søsterpartis vekst de 
siste årene kan i stor grad tilskrives motstand 
mot Blairs krigføring i Irak hvor de som det 
eneste av Storbritannias tre partier i Parlamen-
tet inntok et klokkeklart standpunkt mot britisk 

deltagelse i krigen. Kravet om en plan for retur 
av britiske soldater sto derfor høyt på dagsorde-
nen til våre britiske meningsfeller.

Et av høydepunktene på landsmøtet var da 
presidenten i Europa-kommisjonen Jose Manuel 
Barosso holdt tale for landsmøtedelegatene. 
Han talte varmt for et tettere europeisk samar-
beid med Storbritannia i klimaspørsmålet, men 
også i det betente valutaspørsmålet. Britene 
avsto som kjent fra å innføre Euro.

MANGE LIKHETER
Selv om det i stor grad er mange likheter mel-
lom landsmøtene i Venstre i Norge og LibDems i 
Storbritannia. skiller selve avviklingen av lands-
møtet seg vesentlig ut. Det var kun hovedta-
lene, noen få uttalelser og noen få overordnete 
tema som ble behandler i plenum. LibDems ba-
serte seg forøvrig i stor grad på parallellsesjoner 
hvor ulike temaer som miljø, kollektivtransport, 
forskning og høyere utdanning, sosial boligpo-
litikk og utenrikspolitikk m.m. ble behandlet. 
Delegatene hadde på forhånd fått tilsendt pro-
blemstillinger og forslag til nye tiltak eller ny 
politikk hvor de selv etter interesse kunne velge 
hvilken sesjon eller politisk fagområde de øn-
sket å delta på. Sesjonene ble gjerne ledet av 
en eller flere av LibDems parlamentarikere og i 
stedet for at alle måtte opp på talerstolen, gikk 

to personer rundt med mikrofoner til de som 
ønsket å ta ordet. Og det gjorde de fleste, ikke 
ulikt det vi kjenner fra våre landsmøter. Selv 
om delegatene ble møtt med stor fleksibilitet 
og valgfrihet fra arrangørens side var de meget 
disiplinerte i forhold til bruk av taletid og så og 
si samtlige holdt seg til den konkrete problem-
stillingen som ble behandlet. 

INTERESSEORGANISASJONER
Et annet aspekt ved LibDems landsmøte som 
skiller seg fra våre er at selve konferansesen-
teret var spekket med forskjellige stands fra 
interesseorganisasjoner, bedrifter og andre som 
ønsket å påvirke eller bidra til LibDems politikk-
utvikling. Det kunne være alt fra sideorganisa-
sjoner, uavhengige tidsskrift, advokatforenin-
ger, lærerforbund og transportselskap. LibDems 
leide ut standsplasser og hadde gode inntekter 
av dette.

Siste kvelden i Brighton traff vi tilfeldigvis 
LibDems nylig avgåtte leder, den svært så sjar-
merende skotten Charles Kennedy utenfor en 
pub. Han uttrykte et klart ønske om å besøke 
Venstre i løpet av neste år, og vi lot oss sjar-
mere så pass av denne veltalende skotten at jeg 
ikke vil bli forundret om han dukker opp på et 
av Venstres arrangementer til neste år. 
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GENERALSEKRETÆREN:

Viktig vita-
minsprøyte
Bakgrunnstala på mei-

ningsmålingane viser at 

Venstre har eit potensiale 

på 14–15%. 

Lokalvalet 2007 gav Venstre eit landsgjen-
nomsnitt på 5,9%, og ein framgang på 2 
prosentpoeng og 52% samanlikna med 
2003. Me må attende til 1971 for å finna 
eit betre kommunevalresultat. Fylkestings-
valresulatet på 5,6% er det beste V har hatt 
nokon gong.

Det kryr av gode enkeltresultat, med 
Flatanger Venstre i spissen med 42,9, fram 
14,7% og fornya tillit som ordførarparti. 
I kategorien «du tror det ikkje før du ser 
det», toppar Rakkestad Venstre og Åsnes 
Venstre: Me hadde ikkje liste i nokon av 
kommunane i 2003, likevel fekk me 14,9% 
i Rakkestad og 12,1% i Åsnes! I Åsnes fekk 
Venstre endå til ordføraren, den første i 
Hedmark på 50 år. 

Mange lokallag fekk ei velfortent og viktig 
vitaminsprøyte etter år med arbeid og slit 
i teneste for partiet og sosialliberalismen. 
Alle fekk ikkje ta like direkte del i sukses-
sen. Lokale variasjonar og saker medførte at 
nokon opplevde tilbakegang eller ikkje kom 
inn i kommunestyret. Innsatsen deira hadde 
likevel avgjerande betydning for det gode 
landsgjennomsnittet og at grunnlaget for 
betre resultat  i 2009 og 2011 er godt.

571 kommunestyrerepresentantar og 37 
fylkespolitikarar er klare til aktiv og synleg 
innsats. Saman med ei monaleg betring i 
økonomien til dei fleste lokal- og fylkeslag, 
er utgangspunktet for å få gjennomslag for 
sakene våre og vidare vekst svært godt. 

Bakgrunnstala på meiningsmålingane vi-
ser at Venstre har eit poten-

siale på 14 – 15%. Neste 
sjanse til å nærma oss 
eit slikt nivå, er stor-
tingsvalet 2009. Då 
er målet 9%. Med 
ny kveik, og god og 

systematisk jobbing 
av alle dei neste to 

åra, klarar me det.

Terje Breivik
generalsekretær

Tallene er et gjennomsnitt fra målingene på Stortingsvalg i august 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
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

DESEMBER   
4. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon
7. Sentralstyremøte Oslo
8.-9. Landsstyremøte  Oslo

spørsmål på venstre.no

Parti Juni August Mandater august Mandater stortingsvalget +/- 
Ap 31 31 55 61 -6
Frp 25,6 25,9 48 38 10
Høyre 15,3 15,1 25 23 2
SV 8,5 8,2 13 15 -2
Krf 5,9 6,3 10 11 -1
Sp 5,8 5,8 10 11 -1
V 4,9 5 8 10 -2
Rødt 1,3 1,3 0 0 0

Venstre har som eneste 

parti åpnet regnskapet sitt 

på Stortinget. Nå får Frp 

kritikk for skattesnusk. Bør 

alle partier spille med åpne 

kort?

Nei: �0,�
Ja: ��,2
Totalt: �04

NEI

JA
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Venstre har tegnet 
avtale om praktikant-
ordning med ALDE
Ledertrioen i Venstre var gjester hos ALDE (Alliance of Libe-

rals and Democrats for Europe) i Brussel i desember 2006. 

Der ble ALDE spurt om muligheten for å sende praktikanter 

fra Venstre til ALDE.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
ALDE, som er den liberale gruppen i Europa-
parlamentet, har responderte svært positivt 
på forespørselen. – Alt er nå klart for å sende 
Venstremedlemmer som praktikanter til Euro-
paparlamentsgruppen deres, sier Terje Breivik, 
generalsekretær i Venstre.

ANSATT I STORTINGSGRUPPEN
ALDE har sagt ja til en praksisordning på perio-
der à tre måneder. ALDE betaler lønn til prak-
tikanten tilsvarende 1250 euro/mnd (ca 9.800 
NOK med dagens kurser). Husleie i Brussel va-
rierer fra ca. 300 til 600 euro/mnd. ALDE kan 
om ønskelig også være behjelpelig med bopel 
i Institute for Cultural Affairs, det koster 400 
euro/mnd, og inkluderer dessuten mat.

– Stortingsgruppen vil organisere ordningen 
fra Venstres side. Praktikanten blir da ansatt i 
Stortingsgruppen for en periode på 5 måneder, 
en måned før og etter oppholdet på 3 måneder 
i Europaparlamentet, tilbringes på Stortinget. 
Da til samme lønn som ALDE betaler, forklarer 
Breivik. Praktikanten får dessuten dekket inntil 
5 reiser hjem til Norge i perioden vedkommende 
er i Brussel.

Må LEVERE RAPPORT
Stortingsgruppen krever til gjengjeld to status-
rapporter underveis, og en sluttrapport etter 
oppholdet i Brussel. Man forplikter seg også til 
å stille på minst ett gruppemøte og ett sen-
tralstyremøte/landsstyremøte for å berette om 
erfaringene fra oppholdet. Slik at stortings-
gruppa og organisasjonen kan dra nytte av 
praktikantordingen. – Med denne ordningen vil 
Venstre få innsyn i EUs saksgang og prosesser, 
som selvsagt vil være svært nyttig for partiet. 
Minst like viktig er det at vi knytter enda tettere 
bånd til våre søsterpartier i Europaparlamentet, 
sier Breivik.

ALLE KAN SøKE
Alle Venstres medlemmer kan søke. Første pe-
riode vil vare i fra 1. januar 2008 med søknads-
frist: 29. oktober 2007. Fremtidige utlysinger 
blir også å finne i «Liberal». Søknader sendes til 
generalsekretær, Terje Breivik (e-post: terjeb@
venstre.no, tlf: 22 40 43 60, post: Venstre, Møl-
lergata 16, 0179 OSLO). Han er også tilgjenge-
lig for spørsmål om praktikantordingen.

Venstre vil 
splitte opp 
Telenor
Venstre mener tjenestedelen 

og den infrastrukturdelen av 

Telenor som aksess utgjør 

bør skilles i to separate sel-

skaper og ber samferdselsmi-

nisteren utrede mulighetene 

for et slikt skille. 

Debatten om Telenors frakobling av nettsam-
arbeidet Norway Internet Exchange (NIX) har 
blant annet avslørt at Telenor har en alt for stor 
markedsposisjon i det norske bredbåndsnettet. 
Det er uheldig at en aktør både er en domine-
rende leverandør av innholdstjenester og eier 
av infrastrukturen. En slik dominerende stilling 
kan føre til at aktøren får mulighet til å vri net-
trafikken fra konkurrerende innholdsleveran-
dører over på egne tjenester eller til selskaper 
som er i stand til å betale for prioritert bånd-
bredde. I verste fall kan en slik situasjon føre 
til at innholdet på internett vil gå fra å være 
fritt og uavhengig til å bli styrt av de største 
og dominerende aktørene innenfor infrastruktur 
og innhold.

I Sverige debatteres markedsdominansen 
til den gamle telemonopolisten TeliaSonera. 
14.juni i år foreslo det svenske post- og teletil-
synet at TeliaSoneras aksessnett ble skilt ut i et 
eget selskap. Telenor og de andre konkurrentene 
til TeliaSonera er svært begeistret for forslaget. 
Et slikt skille vil gi bedre konkurranse og bedre 
internettilbud.  

Telenors posisjon i Norge er like dominerende 
som TeliaSoneras posisjon i Sverige. I følge Te-
lenors årsrapport for 2006 kontrollerte selska-
pet ved utgangen av fjoråret hele 57 prosent av 
det norske bredbåndsmarkedet. 

Venstre vil derfor skille ut aksessnettet i et 
eget selskap. Dette vil hindre at Telenor fortsatt 
får dominere hele verdikjeden på nettet. Ven-
stre oppfordrer nå samferdselsministeren til å 
sette i gang en utredning med sikte på et slikt 
skille også i Norge. 
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Et utvalg nedsatt av Landsstyret har siden i vår 
jobbet med en Organisasjons- og Strategiplan 
for perioden 2007 til 2011. Etter at fristen for 

innspill nå er over, vil utvalgsleder Christoffer 
Biong samle troppene og sette sammen et for-
slag for Landsmøtet. Planen fokuserer på Unge 
Venstre som idéorganisasjon, aktivitetsorgani-
sasjon og gjennomslagsorganisasjon. Den for-
deler ansvaret for de ulike satsningene og setter 
mål for den neste perioden. Blant annet disse 
er at Unge Venstre skal passere 1300 betalende 
medlemmer innen 2011, at Unge Venstre skal få 
en representant på Stortinget etter 2009-valget 
og ikke minst at Lars Sponheim skal bli stats-
minister i 2009.

Landsmøtetemaet i år er “Velferd - Hvem tren-
ger det mest?”. I tre bolker skal Landsmøtet 
diskutere og komme med uttalelser på følgende 
problemstillinger: “Helse og medisinsk behand-
ling - hva skal staten betale?”; Ung og ufør - 
hvordan er det mulig?” og “Ungdom og psykisk 
helse”. Interne innledere skal i stor grad benyt-
tes for å gjøre temabehandlingen til et skole-
ringsopplegg for hele organisasjonen. Og sist 
men ikke minst, det blir byvandring med bygdas 
store liberale sønn, Olav Andreas Røssaak.

helt liberalt
unge venstres side

Unge Venstres 
landsmøte ��.-2�. 
oktober i ålesund
I tillegg til at landsmøtet til 

Unge Venstre vil bli preget 

av at Lars-Henrik Michelsen 

går av som leder og valget 

av en etterfølger, vil møtet 

behandle en Organisasjons- 

og Strategiplan for 2007 til 

2011 og diskutere landsmø-

tetemaet «Velferd – Hvem 

trenger det mest?».

I valkampplanen til Unge Venstre for 2007 var ei av målsetnadane 
at vi etter valet skulle ha 20 unge folkevalde.

Trenden med at Venstre ikkje alltid har hatt dei yngste folkevald 
gruppene er no i ferd med å bli endra, for ved årets val var det 
rekordmange unge kandidatar.  Dei var ikkje kun listefyll som tid-
legare, det var unge toppkandidatar fleire stadar.
Når dei aller fleste valresultata no er klare, har vi i Unge Venstre 
fått høyre om, eller funne minst 38 unge kandidatar som er kom-
men inn i kommunestyrer, bystyrer eller på fylkesting.
Dette er 18 meir enn målsetnaden vår om 20 unge folkevalde et-
ter valet.

I Frogn i Akershus har vi til og med fått ein ung kandidat som 
varaordfører. Anniken Holtnæs er 29 år og medlem i Follo Unge 
Venstre.

Eva Kvelland (27) går på sin tredje periode i bystyret i Mandal, 
etter å ha blitt kumulert opp frå 4. plassen.

Dei første unge folkevalde vi høyrde om var Ida Marie Frogner på 
19 år frå Trøgstad i Østfold, Trine Jonhaugen på 17 år frå Ringebu 
i Oppland og Marius Wenneck Rønnevik på 22 år frå Haugesund 
i Rogaland.

Lista over unge folkevalde i kommune- og bystyrer er lang, medan 
lista over unge folkevalde på fylkesting er kort. Den består av to 
unge jenter, Sanna Sarromaa (27) i Oppland fylkesting og Marita 
Ramberg Røthe (19) i Nord-Trøndelag fylkesting.

Unge Venstre håpar å få til eit nettverk for unge folkevalde, så veit 
du om ein ung folkevald eller er du kanskje ung folkevald sjølv? 
Send ein mail til unge@venstre.no og fortell oss kven du er. Vi ser 
fram til å høyre frå akkurat deg!

Unge Venstre rettar ein stor takk til alle lokal- og fylkeslag for at 
de satsar på oss! No gler vi oss til 2009 ☺

Unge folkevalde anno 2007
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siden sist

BARE ET KOMPROMISS
«Helen Bjørnøy fremfører bare det kom-
ponistene Stoltenberg, Haga og Halvorsen 
har kompromisset frem.»

Ole Mathismoen (Aftenposten)

IKKE TILFELDIG
«Nei, det var ikke tilfeldig at jeg var i Lon-
don den dagen Rosenborg spilte.»
Giske åpnet designkonferanse i London 

samme dag som Rosenborg spilte mot 
Chelsea, og klarte å bli bortvist sam-

men med Rema-Reitan etter ellevill 
jubling midt blant Chelsea-fansen... 

(DN)

LIBERALT KOLLEKTIVT
«Jeg vil bruke 20-årene på å leve livet og 
ta del i de kulturtilbudene jeg har lyst.»
Kjartan Almenning, President i Liberale 

Studenter åpner sitt kollektive hjem 
sammen med «kollektivsamboer», og 

sentralstyremedlem i Unge Venstre, 
Ronja Wayland. (VG)

GRUPPEMøTE
«Etter 8 år som enmannsgruppe skal jeg nå 
inn i en 3-mannsgruppe. Det er litt  skum-
melt.»

Erik Ringnes kan ikke lengre avholde 
gruppemøtene sine i karbad...

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

partifolk

Dette er informasjonen som har tilflytt oss 
denne gangen: 2 oktober rommer hele tre 
bursdager: Borghild Drejer, Fræna, blir 48 
år, Jon Erland Madsen, tidl. styreleder i Ven-
strepressen as, blir 50 år og nestleder Trine 
Skei Grande blir bare 38 år gammel (nesten 
ikke gammel i det hele tatt, mao). Målfrid 
Vogt fyller 63 år 4. oktober. Venstrehøvding 
Halfdan Hegtun i Bærum blir 89 år 8. okto-
ber. Ola Elvestuen, fylkesleder i Oslo, jubile-
rer og fyller 40 år. 

Tidl. statssekretær i Finansdepartementet 
Tori Hoven fyller 45 år 11. oktober. Samme 
dag fyller Edel Mikkelsen i Haugesund 58 
år. 12. oktober blir Torleiv Rogne i Møre og 
Romsdal 66 år, samme dag som stortings-
representant Odd Einar Dørum fyller 64 år. 
17. oktober fyller Hilde Harwiss 38 år. He-

lene Falch Fladmark blir 41 år 27. oktober. 
Samme dag blir Akershus Venstres Jan M. 
Vevatne 57 år. Sekretær i Hordaland Venstre, 
Torhild Holgersen blir 53 år 28. oktober, 
mens designer og tidl. generalsekretær i 
Unge Venstre, øystein K. Flakstad blir 38 år 
29. oktober. Gratulerer alle sammen!

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Venstres Hovudorganisasjon har ledig vikariat for fire år som

ORGANISASJONSKONSULENT

I tett samarbeid med assisterande generalsekretær vil oppgåvene i hovudsak vere å hjelpe 

fylkes- og lokallaga organisatorisk og opplæringsmessig. Opplæringa vil primært vere retta 

mot ideologi, politiske saker og profilering av partiet og politikken vår. Sakshandsamings- og 

sekretæransvaret for politiske organ er lagt til stillingen. 

Stillingen føreset ein del reising og kvelds-/helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å jobba 

sjølvstendig og målretta over tid er viktige føresetnader for å lukkast. 

Søkjarar bør ha utdanning på høgskule-/universitetsnivå. Erfaring og kjennskap til

politiske prosessar, Venstres politikk og organisasjon er eit krav.

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Terje Breivik, tlf 99 49 13 15 og/eller e-post 

terjeb@venstre.no for spørsmål om stillingen.

Søknad og CV kan sendast til terjeb@venstre.no innan 10.10.07. 


