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Venstre har allerede nå sagt klart fra om at vi 
vil arbeide for et regjeringsskifte etter valget 
i 2009. Vi mener de røde og de blå bikker for 
mye i hver sin skadelige retning. Den sosial-
liberale borgerlige plattformen er det beste 
grunnlaget for utvikling av framtidssamfun-
net. Mer sosialisme eller mørkeblå politikk er 
ikke svaret – definitivt ikke.

Venstre er et liberalt, borgerlig parti som øn-
sker en borgerlig regjering til avløsning for 
den sittende. Men det er selvsagt ikke like-
gyldig hva slags politikk en slik regjering skal 
føre. Borgerlig politikk har alltid hatt sterk 
forankring i sentrum, og er ikke tjent med å 
bli mørkeblå. Det gjelder i miljøpolitikken, 
det gjelder i synet på det rause, inkluderende 
flerkulturelle Norge, det handler om global so-
lidaritet, og det gjelder ikke minst i behovet 
for å føre en stram økonomisk politikk for å 
sikre arbeidsplasser og en lavest mulig rente. 
Dessuten er det viktig for styringen av landet 
at en regjering består av partier som har et 
grunnleggende sammenfall av politiske stand-
punkter. Det er dette som etter mitt skjønn er 
SVs problem, og som jeg tror forklarer partiets 
valgresultat: SV må i alle saker kompromisse 
til høyre for seg selv. Det fører til en utvannet 
profil og intern slitasje og uro.

Er det én ting jeg er helt sikker på, er det at 
folk ikke vil marsjere i gatene med krav om 
en flertallsregjering etter neste valg. Det som 
skulle bli slutt på spill og spetakkel, det som 
skulle bli handling, ikke for-
handling, har blitt nettopp 
dette, og mer til: et kaotisk 
bilde av en regjering som 
er mer opptatt av sym-
boler og interne forhold 
enn av norsk næringsliv 
og arbeidsplasser

Fremskrittspartiet sier 
stadig at vi først må 
snakke sammen – før vi 
kan se om det er grunnlag 

for uenighet. Venstre snakker med alle hver 
dag i Stortinget om politiske saker og løsnin-
ger, men man setter seg ikke til regjerings-
forhandlinger uten å ha som klart mål å nå 
fram. Da må det være så god øyekontakt med 
hverandres politikk at en kan se for seg et tett 
samarbeid – hver dag, på alle politikkens om-
råder. Slik øyekontakt er det ikke mellom Frp 
og Venstre i dag. 

Fremskrittspartiets oppslutning har tre bære-
bjelker: Det ene er innvandringsmotstanden, 
det andre er lovnaden om økte offentlige 
bevilgninger på en rekke områder utover de 
rammene alle andre partier opererer med. Det 
tredje er en troverdighet i eldrepolitikken som 
forutsetter et systemskifte fra lokalt til stat-
lig ansvar. På alle disse områdene er Venstre 
fundamentalt uenig med Frp. 

Jeg regner med at det blir mange anledninger 
de kommende to årene til å gå inn på enkelt-
heter på de nevnte og andre politikkområder. 
Venstre er opptatt av en ærlig og saklig poli-
tisk debatt, der en ikke feier uenighet under 
teppet, men belyser hvorfor partier vil ha ulik 
politikk for landet og verden. Det vil være å 
føre velgerne bak lyset å sanke stemmer på 
helt egen grunn – og gi inntrykk av at man 
dagen etter valget kan sette seg ned og forene 

så store motsetninger i et felles re-
gjeringsprogram.

Dersom Fremskrittspartiet hadde 
hatt som ambisjon å virke sam-
lende og ledende for et stort re-

gjeringsprosjekt, kunne det 
ha vist det i praksis. Det har 

vi ikke sett tegn til. Vi kan 
jo se om det kommer ny 
signaler nå. De første an-
ledningene er statsbud-

sjettet for 2008 og klima-
meldingen. 

Lars Sponheim
Venstres leder

Ingen regjering 
med Frp
Er det én ting jeg er helt sikker på, er det at 
folk ikke vil marsjere i gatene med krav om en 
flertallsregjering etter neste valg.
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Moderat eller ra-
dikal kvotering?
Vi har likestilling, folkens! Det vi manglar er 
kvinnefrigjering og feministisk medvit. Dette 
kan ikkje politikarar bestemme.

Det er sørgjeleg at Venstre framleis lid av kvo-
teringspsykosen som herjar! Denne overflatiske 
og lite gjennomtenkte måten å sminke politikk 
på, går òg langt inn i Høgre. Som vi veit var det 
ein minister frå Høgre som skulle passe på at 
40% av representantane i norske styrer skulle 
vere kvinner.  I følgje det siste presseklippet frå 
Venstre skal vi jobbe for at «likestillingstiltak 
må få egne bevilgninger slik at andelen kvinner 
i vitenskapelige stillinger økes til 40 prosent i 
løpet av 10 år». Tenker vi på sikt kva dette vil 
gjere med Venstre som eit liberalt parti? Eg ar-
gumenterer for mine venner at FrP er unaturleg 
samarbeid for eit borgarleg parti som Venstre, 
for vi ser nemleg på menneske som individ og 
står i mot den kollektivistiske tankegangen til 
venstresida og FrP. Argumentasjonen min blir 
veldig  hul og flau når det kjem til kvotering.

LIKESTILLING
Sosialistar bruker ord som «likestilling» i dag, 
vi liberale bør ikkje misjonere dette ordet for 
høgt. Vi har likestilling, folkens! Det har ven-
strestaten allereie skaffa oss. Det vi manglar er 
kvinnefrigjering og feministisk medvit. Dette 
kan ikkje politikarar bestemme.

På grunn av kulturelle konvensjonar og for-
dommar er kjønn, utanlandsk namn eller hud-
farge tre forhold som kan bety at ein stiller bak 
i køa. Men kva med alle dei andre forholda? 
Medfødd eller overbrakt familiesjølvtillit eller 
ikkje, fint namn eller ikkje, akademikerforeldre 
eller ikkje, positive/negative foreldre, foreldra 
sin interesse i utdanning og leksehjelp, søsken, 
økonomi, bydel og  geografi.

HAR IKKJE TRU På DEI
Ein skal vokte seg vel for å tru at friske op-
pegåande folk treng hjelp, då viser ein jo sam-
tidig at ein ikkje har tru på dei. Vi må tru på oss 
sjølve, vi har ikkje anna val. Det er ingen som 
hjelper oss, og det bør heller ikkje vere nokon 
som hjelper friske oppegåande menneske. Ko-

rleis i all verda skal ein kunne kvotere fram 
dysfunksjonelle, urettferdige eller på anna måte 
skeive barndommar i forhold til gjennomsnittet? 
Vi har jo forskjelleg bakgrunn, å sjå på namn el-
ler kjønn er jo hårreisande kollektivistisk tanke-
gang. Vi startar ikkje i same bane, men det vil 
vel ikkje seie at vi bør bygge spesielle stadionar 
til enkelte grupper? Alle vil jo sjå at desse  då 
løper på «idiot & offer-stadionen» ved sida av.

UROA FOR KVINNESAKA
Eg tenker med gru på karrierekvinner som etter 
ei slik lovgiving vil bli sett på som «kvinneleg» 
stipendiat. 

Det har inntil no stort sett vore to veger å 
gå: 1) anten halde kvinner ute frå statusyrke 
slik at ikkje statusen går ned, eller 2) auke re-
spekten for kvinner slik at status er status uan-
sett. Kvotering kjem inn som eit lite hyggeleg 
tredje alternativ. Det finst ein inspirerande og 
imponerande kvinneleg elite der ute som utan 
kvotering likevel har blitt doktorar og fått høge 
stillingar. Alle skal ikkje bli doktorar og ha høge 
stillingar, men desse gir verdi og inspirasjon til 
alle oss andre kvinner også. Å jobbe for 40% 
kvinner i vitskaplege stillingar er sosialistisk, 
for ikkje å seie kommunistisk fasade-feminisme. 
Eg er uroa for kvinnesaka, for Venstre og for all 
borgarleg liberal tanke. Kvotering skadar både 
integrering og kvinnesak, korfor er dette van-
skeleg å forstå?

Innlegget er noe forkortet.

LEDER:

Politisk 
tyngde i UV
Det var en stor opplevel-

se å lytte til den gene-

relle politiske debatten på 

Unge Venstres landsmøte i 

Ålesund. 

Temaene som ble tatt opp var svært forskjel-
lige, og debatten ble preget av at mange 
nye Unge Venstremedlemmer tok ordet.

Totalt tok 65 av 101 delegater ordet un-
der landsmøtet, for mange var det også 
første gang på en talerstol. Det vitner om 
at det gror meget godt i Unge Venstre, og 
at avtroppende leder Lars-Henrik Michelsen 
etterlater seg en organisasjon i vekst på så 
mange måter. Økonomien er styrket, antall 
medlemmer er over doblet på 4 år, og ved 
valget i høst ble ca. 40 Unge Venstremed-
lemmer innvalgt i folkevalgte verv.

Lars-Henrik Michelsen sin lederperiode har 
vært preget av et sterkt engasjement i in-
ternasjonale spørsmål. Her nevnes spesielt 
EU-saken, kamp for rettferdig handel og 
demokratikamp i Hviterussland. I Lars-Hen-
riks lederperiode har Unge Venstre oppnådd 
mange seire i Venstre gjennom å spille en 
konstruktiv rolle, med engasjerte Unge Ven-
strefolk med stor kunnskap. Mange i Ven-
stres ledelse la nettopp vekt på det da de 
ble bedt om å sende en videohilsen til Unge 
Venstres landsmøte.

Det nyvalgte sentralstyret har en nå en 
politisk tyngde som er svært uvanlig å se 
i Unge Venstre. Av 9 faste medlemmer, har 
fire fått fast plass i et kommunestyre og en 
er vara til fylkestinget. Tidligere nokså ide-
alistiske liberalere i det nyvalgte sentralsty-
ret har inngått valgteknisk samarbeid med 
den sosialistiske siden i politikken. Det blir 
interessant å se hvordan denne realpolitiske 
kompetansen innvirker på sentralstyrets ar-
beid. 

Vi ønsker de nyvalgte uansett lykke til med 
arbeidet.

INNLEGG
Marielle Minutella
Masterstudent i statsvitskap og musikklærar
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Statsbudsjettet 2008: 

Svikter høyere utdanning og forskning
Venstres leder Lars Sponheim karakteriserer stats-
budsjettet som et grått administrasjonsbudsjett 
med litt miljøprofil. – Rekordhøye inntekter gir 
store muligheter til å satse på framtida. Derfor er 
det urovekkende at man nedprioriterer høyere ut-
danning og forskning. Heller ikke vår tids største 
utfordring – klima – prioriteres tilstrekkelig i re-
gjeringens budsjettforslag.

Jan Christian Kolstø janas@venstre.no
Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
Venstre legger i begynnelsen av november frem 
sitt alternative budsjettforslag. Ifølge Venstre-
lederen vil dette ha en tydelig profil på forsk-
ning, høyere utdanning, miljø og fattigdom. 

FORTSETTER HVILESKJæRET
Fjorårets kutt i basisbevilgningene til universi-
tetene og høgskolene blir ikke rettet opp. Det 
satses ikke tilstrekkelig på forskerrekruttering, 
og det mangler fortsatt 9 mrd. kroner for at 
Forskningsfondet skal komme på samme nivå 
som BondevikII-regjeringen foreslo i sitt siste 
budsjett (2006).

– Hvileskjæret innen utdanning og forskning 
fortsetter. Satsingen på barnehageplasser, hel-
dagsskole og frukt og grønt, går på bekostning 
av høyere utdanning og forskning. Her er det 
ingen positive nyheter for dem som er opptatt 
av innovasjon og verdiskaping, oppsummerer 
Lars Sponheim.

NOE POSITIVT På MILJø
Venstre mener det er positive elementer i bud-
sjettet på miljø. Økningene i grønne avgifter 
er bra, men budsjettet gir ikke det nødvendige 
løftet som skal til for å møte klima- og miljø-
utfordringene.

– Selv om miljøverndepartementets budsjett 
øker, er dette bare en nødvendig oppretting 
av fjorårets kutt. Støtten til fornybar energi-
produsjon er for svak, og vi savner ordninger 
for investeringstøtte til pilotprosjekt. Selv om 
regjeringen bruker om lag det samme beløpet 

på CO2-håndering av gasskraft som i 2007, gis 
det ikke en avklaring på om når og hvordan 
gasskraftverket på Kårstø skal renses, påpeker 
Sponheim.

Regjeringen viser vilje til å legge om skatte- 
og avgiftssystemet i en mer miljøvennlig ret-
ning, noe som er positivt.

– Regjeringen burde ha tatt større og mer 
omfattende grep og vist en reell vilje til å gå fra 
rød til grønn beskatning, sier Venstrelederen.

BLøFFER GRüNDERNE
Venstre karakteriserer regjeringens gründersat-
sing som en ren bløff.

– De later som om de bedrer de sosiale ord-
ningene for de selvstendig næringsdrivende, 
med å gi disse en rett til fødselspenger fra 1. 
juli 2008. Samtidig sendes regningen til de 
samme gjennom en økning av trygdeavgiften, 
og for 2008 er denne mye større enn utgiftsøk-
ningen. Regjeringen tar inn 95 millioner kroner, 
mens de bare gir tilbake 60 millioner tilbake 
til de selvstendig næringsdrivende, forklarer 
Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge 
Kongshaug.

Venstre har ved flere budsjettbehandlinger 
foreslått at selvstendig næringsdrivende gis rett 
til 100 prosent dekning av svangerskapspenger, 
omsorgspenger og sykepenger under svanger-
skap.

– Forslaget ble nedstemt av SP, SV og AP. Det 
er skuffende fordi Venstre mener bedre sosiale 
ordninger kan gi større trygghet og mer motiva-
sjon for flere kvinner til å starte opp for seg 
selv, sier Kongshaug.

MåLRETTEDE FATTIGDOMSTILTAK
Venstre er fornøyd med regjeringens økning for 
verdens fattige, men er skuffet over at kampen 
mot fattigdom i Norge er lite målrettet. – Det er 
nødvendig med konkrete tiltak for å hindre at 
flere faller utenfor, sier Venstrerepresentantene 
André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

– Rehabiliteringstiltak får folk raskere tilbake 
i arbeid, noe som er et uttalt mål for regjerin-
gen. Det er billigere for samfunnet at folk får 
gode rehabiliteringstilbud, enn at de går lenge 
utenfor arbeidslivet og venter på tilbud, sier 
Skjelstad.

Skjelstad og Ludvigsen mener det er over-
raskende at regjeringen ikke prioriterer de som 
faller utenfor arbeidslivet sterkere.

– Dette er en viktig del av det å bekjempe 
fattigdom. Muskel- og skjelettlidelser står for en 
høy andel av sykefraværet, og bedre rehabilite-
ring og vekt på forebygging vil kunne få flere 
tilbake i arbeid, og færre utstøtt fra arbeidsli-
vet, sier de to.

MER TIL DE SOM SLITER MEST
Venstre mener det er nødvendig med et skikke-
lig løft for alle de som sliter.

– Vi er i en eventyrlig økonomisk situasjon, 
og hadde håpet at regjeringen ville gjort mer 
for de bostedsløse og de fattigste. Venstre vil 
i sitt alternative budsjett forplikte seg økono-
misk for de som sliter med rusproblemer, sier 
André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

Manglende kollektivsatsing i budsjettet
Regjeringens budsjettforslag 

gir ikke et nødvendig løft av 

kollektivtrafikken.

Det bærer preg av at samferdselsministeren 
ikke tar de klimautfordringene vi står ovenfor, 
på alvor. Venstre vil ha en sterkere satsing på 
jernbane og økt støtte til kollektivtiltak i byom-
rådene, uttaler Borghild Tenden.

Hun peker på at regjeringen svikter både in-
nefor jernbanen og i satsingen på øvrig kolle-
ktivtrafikk i byområdene.

– Regjeringens forslag til økte bevilgninger 
til jernbanen for neste år er ikke nok til å ta 
igjen etterslepet på investeringssiden. Det be-
tyr at viktige tiltak for redusert reisetid og økt 
kapasiteten blir satt på vent, og at folk må be-
lage seg på å sitte i kø også på toget fremover.

– Det foreslås heller ikke tilstrekkelig økning i 
tilskuddet til den kommunale kollektivtrafikken 

i byområdene. Etterslepet innen tilrettelegging 
for bedre og raskere kollektivtrafikk på vegnet-
tet i de store byene tas heller ikke igjen. Ven-
stre hadde sterke forventninger om et løft innen 
kollektivtrafikken, men dette budsjettet skuffer. 
Når vi vet at samferdselsektoren står for om lag 
en tredjedel av klimagassutslippene, er det un-
derlig at det ikke satses mer på kollektivtrafikk 
fra regjeringens side, uttaler Borghild Tenden.
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småbedrifter

Lars Sponheim liker dårlig regjeringens 
spill og spetakkel i næringspolitikken, og 
adresserte det i trontaledebatten ved åp-
ningen av Stortingets høstsesjon. Her er et 
utdrag av innlegget.

SPILL OG SPETAKKEL
«Regjeringens håndtering av opsjonssaken 
i Hydro og ikke minst den famøse presse-
konferansen om rederibeskatningen bare 
timer før den avsluttende partilederdebat-
ten før et valg minner om alt annet enn en 
stødig styring av landet.

Bare for å illustrere hvor mye i utakt 
Regjeringen er med seg selv: Denne 
pressekonferansen om en betydelig skat-
teskjerpelse for rederiene kom bare snaue 
14 dager etter at Senterpartiets nyvalgte 
parlamentariske leder, Lars Peder Brekk, på 
NHOs Småting på Hamar høyt og tydelig 
lovte at det ikke skulle komme noen yt-
terligere skatteskjerpelser for næringslivet 
fra den sittende regjering.

Dette er ikke handling eller slutt på spill 
og spetakkel, og det har ikke blitt noe 
særlig bedre etter valget heller. I denne 
uken har stortingsrepresentanter fra både 
Arbeiderpartiet og SV rykket ut og gjen-
tatt sin mistillit til Eivind Reiten som sty-
releder i StatoilHydro, som om det skulle 
være deres oppgave å uttrykke en slik tillit 
eller ikke. Det disse representantene i re-
aliteten gjør, er å uttrykke mistillit til den 
ansvarlige statsråd for selskapet, Åslaug 
Haga, som gjentatte ganger etter at hun 
ble olje- og energiminister, har uttrykt full 
tillit til Reiten, en tillit senterpartileder 
Åslaug Haga derimot ikke hadde i NRKs 
partlederutspørring før valget. Slutt på 
spill og spetakkel? Ikke akkurat.»

miljø

KLIMAKAMP ER KAMP FOR FRED
Venstre gratulerer FNs klimapanel IPCC og 
Al Gore med Nobels fredspris. – Venstre er 
meget tilfreds med at Nobelkomiteen aner-
kjenner FNs klimapanel og Al Gores globale 
innsats for å sette klima- og miljøspørsmål 
på den internasjonale dagsordenen ved å 
tildele dem Nobels fredspris, sier Venstres 
leder Lars Sponheim. – De globale klimaen-
dringene kan medføre økt konfliktnivå mel-
lom stater, og kampen for å redusere kli-
mautslipp og bedre miljøet er således også 
å anse for freds- og forebyggingsarbeid, sier 
Sponheim. - Prisen setter også et riktig og 
nødvendig press på oss politikere, til å ta 
globalt miljøansvar i Stortingets behandling 
av Klimameldingen, sier Lars Sponheim.

– DETTE ER DEN GLEMTE MILJøPOLITIKKEN
Kjemikalieskader på jobb er den glemte 
miljøpolitikken, mener Venstre. Mandag 
8. oktober fikk kjemikalieskadede Oddvar 
Petersen møte arbeidsministeren. Da sto 
saken på dagsordenen i Stortinget. I sitt 
yrke som skipsmaskinist har Petersen job-
bet med sterke kjemikalier i store mengder. 
I 1982 merket han at noe var galt med 
kroppen hans, skriver Aftenposten. – Om 
lag 800 mennesker dør årlig som følge 
av skadelige kjemikalier på arbeidsplas-
sen, sier Venstrerepresentanten André N. 
Skjelstad. Han tok opp saken i en inter-
pellasjon på Stortinget mandag. Ifølge 
en rapport fra Riksrevisjonen (2002) fører 
dårlig håndtering av kjemikalier på norske 
arbeidsplasser til 1600 sykehusinnleggel-
ser, nesten 7000 trygdetilfeller og 1,2 mil-
lioner fraværsdager - hvert år.

UTFORDRET FISKERIMINISTEREN 
OM MILJøFARLIGE SKIPSVRAK
Vera Lysklætt utfordret fiskeriministeren 
om miljøfarlige skipsvrak under Tron-
taledebatten. – Jeg forstår godt at kyst-
befolkningen frykter konsekvensene for 
miljøet, dyrelivet og fiskeriene dersom olje 
plutselig frigjøres fra vrak. Helga Pedersen 
har fått utarbeidet en rapport, men Lysk-
lætt var ikke fornøyd med det.

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

Venstre hyllet 
sine nye ordførere
Venstre brukte anledningen 

til å hylle sine nye ordførere 

på kommunalkonferansen i 

Drammen 12.-13. oktober.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Venstre har fått 13 ordførere, mange varaord-
førere og 128 flere representanter i kommunene 
enn i 2003. Det blir mye god Venstre-politikk 
av dette, kommenterte Lars Sponheim under åp-
ningen av møtet.

Kommunalkonferansen var den første skolerin-
gen av Venstres folkevalgte og har partiprofiler-
ing som hovedtema. En av hovedutfordringene 
er hvordan partiet skal spille på lag nasjonalt 
og lokalt for å bygge en sterkere liberal stemme 
i norsk politikk.  

Venstres nyvalgte fylkesvaraordfører i Busker-
ud, Runolv Stegane, ønsket de 150 deltagerne 
velkommen på vegne av fylkeskommunen.

GAV ROS
Sponheim roste Oslo Venstres arbeid for en fort-
satt anstendig borgerlig politikk i Oslo. Proses-
sen rundt konstitueringen i Oslo var da i slutt-
fasen under konferansen, og uansett utfallet vil 
Oslo Venstre være garantist for et borgerlig sty-
re av Oslo også de neste fire årene. Også Bergen 
fikk klapp på skulderen fra partilederen, der Krf 
har inngått et byrådssamarbeid i et mørkeblått 
byråd med Høyre og Frp

HøyRE Må VELGE
Under sin innledning var Sponheim tydelig på 
at Høyre må velge side i norsk politikk.

– Valget står mellom et mørkeblått alternativ, 
eller et solid borgerlig samarbeid mot sentrum. 
Det er gjennom et samarbeid med Venstre vi kan 
gjennomføre en god klimapolitikk, en ansvarlig 
og nøktern økonomisk politikk og en anstendig 
politikk for det flerkulturelle Norge, poengterte 
Sponheim.

VENSTRES ORDFøRERE
Dette er Venstres sannsynlige ordførere de neste 
fire årene:
•  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 (gjenvalgt)
•  Åsnes: Lars Petter Heggelund (ny)
•  Vestre Slidre: Eivind Brenna (gjenvalgt på fel-

lesliste)
• Røst: Arnfinn Ellingsen (ny «comeback» på 

fellesliste)

GOD STEMNING
Det var en svært lystig stemning på konferan-
sen. Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, inn-
ledet om ombudsrollen vi politikere har over-
for våre velgere. – Gjør som Sprett, som aldri 
lot ting komme til seg av seg selv, men alltid 
gikk og hentet dem, sa hun til venstrefolket. 
Hun advarte mot å bruke for mye tid på å lese 
sakspapirer, og oppfordret heller Venstres fol-
kevalgte å oppsøke velgerne ifm saker som er 
til behandling i kommunestyret. Alle presenta-
sjonene fra konferansen ligger tilgjengelig på 
Venstres internsider, Venstre+. De kan også fås 
ved hendvendelse til ketil@venstre.no.

Konferansen markerte slutten på en lokal 
valgkamp og starten på den lange valgkampen 
mot 2009. Fra forsommeren 2004 til valgkam-
pen 2005 gjennomførte Venstre en omfattende 
skolering av sentrale Venstre politikere i hvert 
fylke. Dette kom opp som et ønske å fortsette 
med til neste valg. Etter at landsstyret har ved-
tatt budsjettet for 2008 vet vi hvilket omfang 
skoleringen vil ha frem mot stortingsvalget.

Fem delegatar frå Venstre 

deltok på den 28. partikon-

gressen til The European Lib-

eral Democrat and Reform 

party (ELDR) i Berlin 18.- 19. 

oktober. 

Terje Breivik terje@venstre.no
Under overskrifta «A liberal Europe for a free 
world» var Venstre-representantane aktivt med 
på å vedta politikk for ELDR på sentrale område 
som klimautfordringane, Europas rolle for demo-
kratiutvikling, og Europa som ein global partnar.

Kongressen i år var ekstra spesiell for Venstre. 
Etter å ha vore assosiert medlem i ELDR i fleire 
år, vart me i 2006 opptekne som fullverdige 
medlemer med alle rettar frå og med 01.01.2007.  
Å ha røysterett på linje med resten av kongress-
delegatane gjer unekteleg deltakinga endå meir 
interessant og viktig. At ELDR gjev eit nei – parti 
frå eit land utanfor EU fullt medlemsskap viser til 
fulle at liberale verdiar som storsinn og toleranse 
i høgaste grad er universelle.

EIN PARAPLyORGANISASJON
ELDR er ein paraplyorganisasjon for 51 liberale 
parti frå meir enn 30 europeiske land. På kon-
gressen møter det ca 400 delegatar. Dei fleste 
er aktive politikarar. Statsministrar, ministrar, 
parlamentarikarar frå nasjonalforsamlingane og 
frå Europaparlamentet er tilstades i hopetal. 
Elles treffer ein mange frå partisekretariata og 
rådgjevarkorpsa til parlamentsgruppene.

Vedtak som vert fatta under ELDR – kon-
gressen er retningsgjevande politikk for alle 
liberale parti i Europaparlamentet. Ikkje minst 
gjeld det for innhaldet i dei meir enn 20 fråseg-
nene som vart behandla og vedtekne.

KLIMAENDRINGANE STOD SENTRALT
Klimaendringane var eit hovudtema i Berlin. 
Det gav seg mellom anna utslag i ein panelde-
batt med svært sentrale aktørar som deltakarar: 
Ivan Hodac (generalsekretær i det Europeiske 
forbundet for bilfabrikkantar, ACEA), Dr Ritu 
Kumar (direktør for det Europeiske Energi og 
Ressursinstituttet), Dr Lu Xuedu (sjefsforhand-
lar for Kina i klimaforhandlingane i FN) og Lord 
Teverson (frå Liberal Democrats, Storbritania). 
Kortversjonen av debatten er at klimaspørsmå-
let utvilsamt vert teke på alvor i alle leirar. Eller 
som Ivan Hodac sa det innleiingsvis: 

– Alle må bidra. Aldri har me som bilbransjeorgan-
isasjon hatt eit viktigare spørsmål på agendaen.

Haldningane bak og løysingane ELDR skisser-
ar for klimaendringane er til forveksling lette å 
kjenna seg att i:

• ELDR føreset at borgarane forventar at Europa 
tek ei leiande rolle i å utvikla løysingar og å 
få dei til å fungera.

• ELDR oppmodar medlemspartia til å overtyda 
eigne regjeringar om kor avgjerande det er å 
redusera utsleppa av drivhusgassar med 30% 
mellom 1990 – 2020.

• EU er i ein unik posisjon til å ta på seg eit 
globalt leiarskap for å løysa klimautfordrin-
gane. EU har difor eit ansvar for å ta på seg 
ei slik rolle, i tett samarbeid med resten av 
verda, ikkje minst FN og andre internasjonale 
organisasjonar. 

• Marknaden må brukast aktivt for å få redusert 
utsleppa av drivhusgassar.

• Enkeltmennesket må setjast i stand til å ta 
klimavenlege val.

• Forsking og utvikling av fornybare energikjel-
der i EU vil vera ein sentral del av den inter-
nasjonale kampen mot klimaendringane.

I ganske klare ordelag uttrykkjer ELDR at det 
enno er lite, verkeleg forståing, sjølv i politiske 
sirklar, for kva tempo som er nødvendig alt no 
for å forhindra ein klimakatastrofe.

«A liberal Europe 
for a free world»

Fra venstre: Ingvild Boe-
Hornburg, Trine Skei Grande, 
Terje Breivik, Anne Margrethe 
Larsen og Boye Bjerkholt



8 9

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Liberal traff Eli Langdalen fra Elverum og Unge 
Venstres nyvalgte leder Anne Solsvik i en pause 
på landsmøte. Langdalen holdt  innlednings-
foredraget til debatten om ungdom og psykisk 
helse. Hun fortalte sin historie. En historie om 
da hun fikk psykiske problemer, og hvordan hun 
som ungdom ble møtt av et til dels sviktende 
helsevesen. – Det har vært en styrke for meg å 
være åpen om det jeg har vært igjennom, sier 
Eli. – Når man er åpen og får snakket med an-
dre blir man også sett og akseptert, og for meg 
handlet det mye om det, forteller Eli.

– Det var flere andre delegater som fortalte 
lignende historier om seg selv og andre fra ta-
lerstolen. Mange var på talerstolen for første 
gang. Og for noen kosta det mye å gjøre det, 
forteller Anne Solsvik. Hun er glad for at Unge 
Venstre tar opp spørsmålene som fremdeles er 
tabubelagte. – Bare å snakke om det bryter bar-
rierer, jeg er glad for så mange nye tok ordet 
på akkurat denne saken på landsmøtet, sier den 
nyvalgte lederen av Unge Venstre.

FIKK IKKE HJELP
Langdalen måtte vente lenge før hun endelig 
fikk hjelp. – Da jeg havnet på sykeshuset et-
ter en overdose, fikk jeg bare spørsmål om jeg 
angra. Ja, hva skal man svare på slikt? Du får 
komme deg på skolen igjen i morgen. Det var 
ikke akkurat det jeg trengte da, forteller Lang-
dalen.

Solsvik mener det trengs en satsing på ung-
domspsykiatrien for å fange opp unge mennes-
ker som trenger hjelp. – Jeg synes det er forfer-
delig for et velferdssamfunn at man må forsøke 
å ta sitt eget liv, før man får den hjelpen man 
har krav på, sier hun.

TRENGER LAVTERSKELTILBUD
Helsestasjonen for ungdom i Elverum er truet 
med nedleggelse. Det mener Langdalen vil være 
svært ødeleggende. – De fleste blir ikke oppda-
get før de skader seg, eller prøver å ta sitt eget 
liv. Jeg gikk fra 5-ere og 6-ere til 2-ere og 3-ere, 
men ingen lærere stilte spørsmålstegn ved det, 
sier Langdalen. Hun kjemper for lavterskeltilbud 
der ungdom med psykiske problemer kan hen-
vende seg til fagpersonell før det går for langt. 
– Vi har eksempler på at helsestasjonen består 
av folk som også har andre stillinger på skolen. 
– Det er ikke lett å forholde seg til helsesøster, 
dersom du møter henne igjen i norsktimen rett 
etter konsultasjonen, sier Langdalen.

I en uttalelse fra landsmøtet krever Unge 
Venstre følgende tiltak for å styrke satsingen på 
ungdoms psykiske helse:

1. at det settes inn en økt satsning på å ut-
danne barne- og ungdomspsykologer

2. system for å se helheten i behandlingen av 
psykisk syke. Skillet mellom ungdoms- og 
voksenpsykiatrien bør være på individets pre-
misser.

3. øke kunnskapen om psykisk helse blant læ-
rere, rådgivere og skolehelsetjenesten.

4. at prosjekt som fremmer kunnskap og forstå-
else om psykiske lidelser skal være obligato-
risk på ungdoms- og videregående skole. VIP, 
Step of Venn1 er gode eksempler på dette.

5. at det skal være oppfølging av barn til psy-
kisk psyke foreldre. Behovet for oppfølging 
skal vurderes kontinuerlig mens foreldrene 
behandles.

6. øke tilgjengeligheten til skolehelsetjenes-
ten.

Lars-Henrik ble takket 
av som leder

KREVER STRENGE KLIMAKRAV
Lars-Henrik Michelsen ble takket av som leder 
av Unge Venstre, etter fire år på landsmøtet i 
Ålesund. I sin tale til landsmøtet krevde han 
klare klimakrav til et forlik i Stortinget. – Svaret 
om Norge tar klimatrusselen på alvor vil vi få 
denne høsten og vinteren, når Stortinget skal 
prøve å komme frem til et klimaforlik på tvers 
av blokkene, sa Michelsen til landsmøtet.

Michelsen ville ha tiltak som også svir på 
pengepungen til folk. – Si ja til å gjøre strøm-
men dyrere, ja til dyrere bilkjøring i byene, ja 
til et løft for kollektivtrafikken, ja til mer fors-
kning, stopper oljeutvinning i nye havområder, 
gjør fornybar enrergi lønnsom og ikke viker fra 
prinsippet om at forurenser skal betale. Han 
ville også holde Frp utenfor et slikt forlik. – For 
å få gjennomslag for disse punktene er det uak-
tuelt med forlik med Frp, sa Michelsen. 

Michelsen var særlig provosert av Fpu-leder 
Trond Birkedal, som i sin kommentar til at Al 
Gore fikk fredsprisen, hevdet at fredsprisen min-
net om en konkurranse om politisk korrekthet. 
– Er det virkelig det han tror det handler om, un-
dret Michelsen til trampeklapp fra forsamlingen.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
I hele sitt politiske virke har internasjonalt en-
gasjement vært en rød tråd for Michelsen. Han 
har hatt en varmt engasjement for spesielt rett-
ferdig handel, demokrati for Hviterussland og 
EU i sin lederperiode. I talen sin etterlyste han 
en mer reflektert debatt om Afghanistan mellom 
Jan Petersen og Torstein Dahle. – Jeg deler på 
ingen måte SVs krav om at soldatene bør trek-
kes ut, men jeg har stor sympati med de som lu-
rer på hvor lenge vi ska klore oss fast til dagens 
ensidige militærstrategi, sa Michelsen.

Han minnet om at russerne hadde tre ganger så 

mange styrker på 80-tallet, uten å lykkes. – For å 
unngå at det samme skjer igjen bør Norge ta til 
orde for en strategi som fremhever det humanitæ-
re arbeidet, mer enn det miltære, sa Michelsen.

GI SHALA AMNESTI!
– Noen ganger må man stoppe opp å si at nok er 
nok, jeg vil oppfordre statsråd Bjarne Håkon Hans-
sen til å gi Shala amnesti, sa Lars-Henrik Michel-
sen. Shala har sittet 7 år i kirkeasyl på Mysen. 7 år 
uten mulighet til å bevege seg i samfunnet.

– I Soria Moria-erklæringen til regjeringen som 
du er en del av, blir det lovet en human og soli-
darisk flyktning- og asylpolitikk. Det er ikke hu-
mant å la ei kvinne bu i årevis i kirkeasyl. Norge 
har tidligere gitt amnesti til menneske ut fra hu-
manitære grunner, sa Michelsen til landsmøtet.

Han hadde med seg et kort han ville sende til 
Shala fra landsmøtet, og ba alle delegatene sig-
nere oppropet. - Vi vil at hun skal få bli i Norge, 
og oppfordrer alle de andre ungdomspartiene til 
å gi sin støtte til Shala, sa Michelsen. 

Dørum adresserte også Shala-saken i sitt hils-
ningsinnlegg. – Jeg synes det er prisverdig av 
Egil Svartdal å vigsle en bobil for at Shala kan 
komme til Oslo. Jeg har takket ja til å holde en 
appell i den forbindelse, sa Dørum.

Ny LEDER VIL SATSE På EU
Lars-Henrik Michelsen ønsket Anne Solsvik (26) 
lykke til på vegen videre. Solsvik har sagt at hun 
ser det som sin viktigste oppgave å videreføre 
arbeidet med å få Venstre til å snu i EU-saken.  
Så gjenstår det å se om hun klarer det. Ved for-
rige anledning skilte det bare 5 stemmer i favør 
nei-siden. 

Hun stilte i hvert fall til EU-debatt mot KrfU-
lederen i politisk kvarter på NRK P2 allerede 
tirsdagen etter landsmøtet. Senterungdommen 
repliserte på sine hjemmesider med å hevde at 
Unge Venstre nå har forlatt sentrum. Til opplys-
ning har Unge Venstre vært for norsk EU-med-
lemskap siden 2000. 

Unge Venstre-landsmøtet:

Krever satsing på
unges psykiske helse

Unge Venstres lands-
møte i Ålesund 19.-
21. oktober hadde et 
sterkt fokus på sosialt 
ansvar. Landsmøtet 
behandlet tre temaer 
innen området: «Hel-
se – hvem trenger det 
mest?», «Ungdom og 
psykisk helse», og 
«Ung og ufør».
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UNGE VENSTRE UTFORDRER 
FORSKNINGSMINSTEREN
For fellesskapet og vår egen framtids del 
håper Unge Venstres landsmøte at fors-
kningsminister Tora Aasland vil og makter 
å endre Regjeringens kurs. For å ivareta 
studentenes rettigheter og rettssikkerhet, 
og for å sikre en høyere utdanningssektor 
av god kvalitet i framtiden, må følgende 
tiltak gjennomføres:

• Kuttene i basisbevilgninger til institu-
sjonene må hurtigst tilbakeføres.

• En større andel av bevilgningene til uni-
versitetene må gis som frie bevilgnin-
ger, og ikke øremerkes til ulike formål.

• Studentenes rett til utsatt eksamen ved 
sykdom må lovfestes, og likeledes må 
det lovfestes at alle studenter skal ha 
rett til å ha oppgaven sin vurdert av mer 
enn én sensor

• Midlene til forskningsfondet må for-
trinnsvis allerede i Revidert nasjonal-
budsjett økes til nivået Bondevik-regje-
ringen foreslo i 2006. Målet skal være 
en fondsbeholdning på 150 mrd i 2010.

• Etterslepet på stipendiatstillinger i hen-
hold til vedtatte opptrappingsplaner må 
snarest tas inn, og for å sikre en vital 
sektor gjerne økes i forhold til målene.

VENSTRE UTFORDRER 
FORSKNINGSMINISTEREN
Venstre utfordrer, i en kronikk, den nyslåt-
te forskningsministeren på fem konkrete 
områder innenfor budsjettet som Stortin-
get nå behandler:

•  Vi må rette opp kuttet i basisbevilgnin-
gen til universiteter og høyskoler 

•  Vi må bedre forskerrekrutteringen 
• Vi må styrke den næringsrettede fors-

kningen  
•  Vi må styrke Forskningsfondet 
•  Vi må styrke Norges forskningsråd

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

UNGE VENSTRE KREVER BEDRE 
PRIORITERING I HELSESEKTOREN
I en resolusjon fra Unge Venstre landsmøte 
krever ønsker Unge Venstre å gjennomføre 
følgende tiltak for å sikre bedre prioriter-
inger og en bedre ressursutnyttelse i hel-
sevesenet:

•  Ventelistegarantien må fjernes, det er 
faglige medisinske vurderinger som må 
ligge til grunn for hvilke tjenester det 
offentlige helsevesenet skal yte. Priori-
teringer skal gjøres individuelt i forhold 
til den enkelte pasient, ikke kun på bak-
grunn av diagnose.

•  Det innsatsstyrte finansieringssystemet 
må evalueres. Uheldige vridningseffek-
ter der sykdommer med lengre behan-
dlingstid blir nedprioritert i forhold til 
behandling av enklere sykdommer må 
ikke forekomme.  

•  Pasientenes motivasjon for å oppnå 
best mulig resultater av behandlingen 
skal være en viktig faktor for de faglige 
medisinske prioriteringene. 

•  Pasienter som har stor nytte av behan-
dling skal prioriteres fremfor pasienter 
med alvorlige lidelser hvor behandling 
regnes som nytteløst.

•  Sykefravær må settes i fokus. Arbeids-
givere må involveres mer aktivt og opp-
fordres til å ta helsepersonell mer på 
alvor i denne perioden. Dessutten må 
helsepersonell som er i sykefravær få en 
bedre oppfølgning for å komme raskere 
tilbake i arbeid.

•  Satse på økt varig arbeidsinnvandring 
fremfor dyre korttidsvikarer.

Alle resolusjonene kan leses på www.uv.no

www.venstre.no/sosialtansvar

Venstre og ekteskapslova

Venstre gjorde eit godt val, og eg stiller meg i 
første rekke av gratulantar. Eg vedgår at med-
lemsskapet mitt i partiet har vakla i seinare år, 
men då Lars Sponheim kom med si kontante 
og avklarande avvisning av Framstegspartiet, 
var det klart for meg at Venstre blir mitt parti i 
framtida òg. Takk skal du ha, Lars Sponheim!

Men så er det saker eg er djupt usamd med 
partiet i. For tida er det element i den nye 
ekteskapslova som er på trappene. Det er bra 
at Venstre kjempar for dei homofile sine rettar 
og mot alle former for diskriminering. Eg kan 
likevel vanskeleg skjøna at vi driv diskrimin-
ering, vi som enno meiner at ekteskapet er ei 
pakt mellom mann og kvinne. Men her har det 
trass alt med vaksne menneske å gjera. Saka 
blir meir alvorleg når barn kjem inn i biletet, 
slik tilfellet er når det blir opna for assistert 
befruktning av kvinner som lever i lesbisk part-
narskap/ekteskap.

Då Venstre sat i regjering, gav partiet saman 

med H og Krf ut ei familiemelding. Der stod 
det at barn har rett til å ha ei mor og ein far. 
Tull, seier dei nyliberale. Barna har ikkje rett 
på nokon far, det er meir enn godt nok med to 
mødre.

I FN sin barnekonvensjon står det at barn bør 
bli kjent med sin identitet så tidleg som råd. 
Tull, seier dei nyliberale. Barn treng ikkje vita 
kven far og eventuelle halvsøsken er. Dei får i 
alle fall venta til dei blir 18 år.    

Alle som har hatt med adoptivbarn å gjera, 
veit at trass i god og kjærleg omsorg kan mange 
av borna oppleva ei identitetskrise, og nokre av 
dei vil alltid slita med dette. Eg skjønar ikkje 
kvifor vi skal provosera fram slike problem.

Eg forventar at når det ser ut til at Venstre 
går inn for den nye ekteskapslova slik ho syn-
est å bli, så forklarar partiet oss menige par-
timedlemmer og veljarar kvifor det er best for 
barna at dei mistar dei rettane som har vore 
gjeldande i uminnelege tider. Og då held det 
ikkje å snakka om dei homofile sine rettar. Der-
som det å tilfredsstilla vaksne sine ønskje går 
ut over eit barns  rettar og behov,  trakkar vi på 
barnet sitt menneskeverd. Det kan ikkje Venstre 
vera med på.

INNLEGG
Ingvar Olimstad

Eg kan vanskeleg skjøna at vi driv diskriminering, vi som enno 

meiner at ekteskapet er ei pakt mellom mann og kvinne.

Bra med forsk-
ningsminister
– men politikken må endres
Venstres Odd Einar Dørum er tilfreds med at det nå opprettes 

en egen statsrådspost for forskning og høyere utdanning slik 

Venstre har påpekt. – Vi har fått to nye ministre i kunnskaps-

departementet, men ikke en ny politikk, sa Odd Einar Dørum 

i sin hilsningstale til Unge Venstres landsmøte.

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Djupedal ble avløst av  Bård Vegard Solhjell og 
Tora Aasland. Sistnevnte får ansvaret for høy-
ere utdanning og forskning. Venstres foreslo i 
forskningspolitisk plattform, som ble vedtatt på 
årets landsmøte, en egen minister for forskning. 

– Jeg er glad for at statsministeren lytter til 
Venstres og forsker-Norges råd om å sette inn 
en forskningsminister. Det var nødvendig, men 
er ikke tilstrekkelig fordi det er den rødgrønne 
politikken som må endres. Det grunnleggende 
problemet med denne regjeringen er at den har 
manglet en troverdig politikk for forskning og 
høyere utdanning, påpeker Venstres forsknings-
politiske talsmann Odd Einar Dørum. 

FORSKNING FREMDELES NEDPRIORITERT
Dørum mener statsministeren også må sørge for 
at forskning og høyere utdanning prioriteres 
langt høyere i budsjettet.

– Det er urovekkende at statsministeren i 
sin presentasjon av de nye statsrådene fortsatt 
bortforklarer hvor svakt det fremlagte statsbud-
sjettet er med hensyn til forskning og høyere 
utdanning, sier Dørum.

SKOLEPENGER
Han frykter nå at den manglende satsingen sky-
ver ressursproblemet over på studentene. – Vi 
kan oppleve at det er en rødgrønn regjering 
som innfører skolepenger i høyere utdanning 
i Norge. Det kan tvinge seg frem, dersom man 
ikke snart begynner å satse mer penger, sa en 
engasjert Dørum til delegatene.

FRyKTER FORSKERFLUKT
Dørum uttrykte en bekymring for at færre stu-
denter velger å søke forskerstillinger etter endt 
mastergrad. – En dag oppdager vi at vi ikke har 
de forskerne vi trenger fordi vilkårene ikke kan 
måle seg med konkurransen fra næringslivet, sa 
Dørum. 

– Så må vi snakke om realfag som noe viktig 
og humant. Det er noe humant i at vi har folk 
som lager tunneler som ikke raser sammen, som 
forstår hvordan klimaproblemene ødelegger 
livsgrunnlaget på jorda, sa Dørum, som etter-
lyste flere jenter til realfagene.

– Jeg håper statsrådsskiftet også medfører et 
skifte av politikk og en langt høyere prioritering 
av forskning og høyere utdanning, sa Dørum, til 
stående trampeklapp fra forsamlingen.

– Vi kan oppleve at det er 
en rødgrønn regjering som 
innfører skolepenger i høyere 
utdanning i Norge, sier Odd 
Einar Dørum.

Hva slags politikk?

Valgkampen 2009 er allerede i gang. Regjerin-
gen har styrket mannskapet og søker å gjenvin-
ne offensiven på sine svakeste områder – miljø 
og kunnskap. Opposisjonen skal bygge et regje-
ringsalternativ.

Lars Sponheim lyktes i å sette dagsorden før 
Stortinget samlet seg til ny sesjon, og plutselig 
er sentrum igjen en politisk kraft. Fremskritts-
partiet ble sure, og lot det gå utover bystyre-
forhandlingene i Oslo, men har visstnok endret 
strategi på et gruppemøte denne uka. Ifølge 
Per Sandberg skal de nå være overbærende mot 
Sponheim og Venstre. 

I dagens VG går Høyres tidligere parlamentariske 
leder, Oddvard Nilsen, ut og refser de uskikke-
lige i Venstre og Fremskrittspartiet for å bygge 
egne partier framfor et felles regjeringsprosjekt. 

Tilfeldigvis har Høyre interesse av å bygge par-
tiet som den samlende pater familias, som tar 
de uskikkelige nevøene i ørene og sier FY! Glemt 
er Erna Solbergs klare politiske grenseoppgang 
mot Frp for bare få år siden.

Hva med å diskutere politikk? I går (18/10) 
hadde Lars Sponheim i Dagens Næringsliv et 
svarinnlegg på Siv Jensens kraftangrep på Ven-
stre i samme avis forrige lørdag. Hva slags po-
litikk skal avløse den rødgrønne regjeringen i 
2009? 

Debatten om plan B er også interessant. Spon-
heim har sagt at han personlig heller vil ha en 
mindretallsregjering av Ap enn en regjering der 
Frp er med – forutsatt at Venstres primæralter-
nativ (sentrum – Høyre) ikke lar seg realisere. 
På det grunnlaget eksploderte Siv. Men hva me-
ner Frp selv om alternativ B? De sier at uten at 
Frp er med blir det ingen borgerlig regjering. 
Ergo er også deres alternativ Stoltenberg. 

Les flere Venstre-bloggere her: 
www.venstre.no/bloggere

BLOGGEN
Atle Hagtun
sekretariatsleder, 
Venstres stortingsgruppe
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GENERALSEKRETÆREN:

Felles val
Partisekretæren i Ap, Martin Kolberg, har 
føreslått at det bør innføra felles val.

Fordi valdeltakinga er større ved stortingsva-
la vil ei samanslåing få fleire til å  røysta når 
det er kommune- og fylkestingsval, hevdar 
Kolberg. Isolert sett kan Kolberg sjølvsagt ha 
rett. Når Venstre likevel er imot eit slikt til-
tak, er det av fleire grunnar. Eit ankepunkt er 
at det i beste fall berre kurerar eit symptom. 
At valdeltakinga er mykje lågare ved kom-
mune- og fylkestingsvalet tyder på at forkla-
ringa er langt meir grunnleggande. Felles val 
vil heller ikkje dempa den dominerande rolla 
sentrale saker og sentrale politikarar har i 
valkampen, snarare tvert imot. 

Hadde Kolberg og Ap hatt reell omsorg 
for lokaldemokratiet, hadde han heller retta 
merksemda mot årsakene bak og stilt meir 
grunnleggande spørsmål: Kva skal til for å 
gjera lokalpolitikken meir interessant, ikkje 
berre på valdagen, men og mellom vala? 
Di fleire som ser nytten av å engasjera seg 
og stilla opp for fellesskapet, di fleire vil i 
neste omgang gjennomføra borgarplikta på 
valdagen.

Svaret er like enkelt som det er vanske-
leg for Ap å vera med på: Kommunane må få 
langt større fridom til sjølv å utforma eigen 
politikk og løysingar, både økonomisk og ju-
ridisk,  enn kva tilfellet er i dag. Reell makt 
må flyttast så nær borgarane som mogleg. 

Kolberg er sjølvsagt klar over og samd i 
dette. Problemet hans er at Ap er i vers-
tingsklassen når det gjeld å overstyra lokal-
demokratiet. Den siste Maktutgreiinga had-
de ei oppteljing av alle sakene Stortinget 
handsamar, og rangerte partia etter kor ofte 
dei stemmer til fordel for lokaldemokratiet 
og motsett. Ap hamna på ein klar tredje-
sisteplass, i dårleg selskap med Sv og Frp. 
I andre enden tronar V suverent på toppen 
med ei røystegjeving som i 95% er til fordel 
for lokaldemokratiet.

Så beste tipset til Kolberg 
er: Bruk heller tida og 

ressursane til å ta eit 
oppgjer med eigne 
haldningar til lokal-
demokratiet. Ein 
sideeffekt vil ga-

rantert vera større 
valdeltaking ved lo-

kalvala.

stortinget

Stortingsgruppen hadde sitt første møte 
etter valgkampen 3. oktober. Nå er den i 
gang med å utarbeide Venstres alternative 
statsbudsjett. Et arbeid være ferdig med et 
stykke ut i november. Det er flere varaer 
som har møtt allerede i starten av høst-
sesjonen. Helge Solum Larsen (Rogaland) 
er inne for Gunnar Kvassheim, som deltar 
i FNs arbeid. Bjørg Mikalsen har også møtt 
for Gunvald Ludvigsen, og Anita Østby har 
møtt for Andre Skjelstad. Begge har hatt 
velferdspermisjon.

TOK OPP FORNyBAR ENERGI
Lars Sponheim tok opp regjeringens 
satsing på fornybar energi i spørreti-
men, onsdag 17. oktober. Han inviterte 
statsministeren til en satsing på fornybar 
energi i forbindelse med klimameldingen. 
Er statsministeren med, spurte Sponheim. 
– Svaret er ja. Statsministeren er med. Jeg 
er også med på å satse på fornybar energi, 
og å samtale om det i forbindelse med 
klimameldingen, svarte Jens Stoltenberg. 
Statsministeren understreket at ikke ville 
kommentere enkeltkrav, men  understreket 
at man fra regjeringens side har en reell 
vilje til å inngå et forlik om klimameldin-
gen, det gjelder også satsingen på forny-
bar energi.

AFP
– Den største sak regjeringen i disse to 
årene har invitert Stortinget til å være 
med på, er på mange vis pensjonsfor-
liket, sa Lars Sponheim i spørretimen 17. 
oktober. Sponheim ønsket svar på om 
regjeringen i sitt arbeid med pensjon til 
våren ikke bare vil forhandle med partene 
i arbeidslivet, men også vil konsultere 
Stortinget. – Svaret på det spørsmålet er 
ja, og det er faktisk veldig viktig at vi 
har den type kontakt. Noe av pensjons-
systemet kan Stortinget fritt vedta, som 
alleårsregel, opptjeningsregler og den type 
ting som vi nå har vedtatt, og som vi nå 
skal gjennomføre med egne lovproposis-
joner som kommer til Stortinget, sa Jens 
Stoltenberg. Som understreket at også en-
del av pensjonssystemet må forhandles om 
av partene i arbeidslivet. 

Terje Breivik
generalsekretær

Snittet av målinger i september for MMI, Norsk Gallup, Sentio-Norstat, Norsk Repons. Vi har desverre 
ikke mandatberegning denne måneden.

meningsmålinger

kalender
NOVEMBER   
6. Telefonkonferanse med fylkesledere Telefon
12. Sentalstyremøte Oslo

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

Parti August September Endring
Ap 31,0 31,2 0,2
Frp 25,9 22,0 -3,9
Høyre 15,1 17,5 2,4
SV 8,2 6,7 -1,5
Krf 6,3 6,5 0,2
Sp 5,8 6,6 0,8
V 5,0 6,3 1,3
Rødt 1,3 2,0 0,7

Valgkomiteen har 
startet sitt arbeid
Venstres valgkomité har 

startet sitt arbeid. Komiteen, 

ledes av Kjell Veivåg, har nå 

bedt om innspill fra organ-

isasjonen og sideorganisas-

joner på kandidater til sen-

tral- og landsstyret. 

Både sentral- og landsstyret velges for to år 
av gangen, og alle velges samtidig på vårens 
landsmøte, som avholdes på Sunvolden Hotell i 
Buskerud  10.-13. april 2008. 

De tillitsvalgte har fått frist til 5. november 
med å komme med tilbakemelding til komiteen 
om hvorvidt de ønsker gjenvalg. Samme dag må 

fylkeslagene ha levert inn forslag på hvilke kan-
didater de ønsker seg i sentrale posisjoner.

Kommiteen vil legge frem sin innstilling til nytt 
sentralstyre, og 6 direktevalgte medlemmer av 
landsstyre i begynnelsen av januar 2008. Med-
lemmer av komiteen, foruten Veivåg, er: May 
Britt Vihovde, nestleder av valgkomiteen (Ro-
galand), Borghild Tenden (Akershus), Rolf Nes-
heim (Sogn og Fjordane), Gunnhild Andreassen 
(Nordland), Geir Rune Nyhus (Oppland), Erling 
Moe (Sør-Trøndelag), Torild Skogsholm (Venstre-
kvinnelaget) og Anne Solsvik (Unge Venstre).

Nord-Trøndelag Venstre søker

Fylkessekretær

Nord-Trøndelag Venstre skal tilsette en fylkessekretær i 80 % stilling 

med mulighet for økning til 100 % i løpet av perioden. Stillingen er en 

engasjementsstilling med tiltredelse 1. desember 2007 og har varighet fram 

til 30.09.2011. 

Hovedoppgaver vil være oppfølging av Venstres organisasjon i fylket, samt 

koordinering av politisk arbeid opp mot Venstres fylkestingsgruppe.  En del 

kvelds- og helgearbeid, samt noe reisevirksomhet må påberegnes. Søker 

må disponere bil og ha kjennskap til bruk av IT-verktøy. Stillingen har 

kontorsted på Steinkjer. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkesleder Andre 

N. Skjelstad på telefon 97 76 04 24 eller på e-post andre@venstre.no.

Søknad sendes Nord-Trøndelag Venstre, postboks 81, 7701 Steinkjer 

innen 1. november 2007. 

Kjell 
Veivåg. spørsmål på venstre.no

Hva synes du er viktigst: 

Utvidet skoledag for elev-

ene (heldagsskole), eller 

flere og bedre lærere?

Heldagsskole: 62

Flere lærere: 807

Flere lærere

He
ld

ag
ss

ko
le
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helt liberalt
unge venstres side

Venstre og verneplikten

VENSTRES PRINSIPPROGRAM
Venstres prinsipprogram som ble vedtatt på 
landsmøtet i 2007 sier: «Venstre vil basere det 
norske forsvaret på verneplikt, som også kan 
brukes som rekruttering til vervet tjeneste.» 
Dissensen i programutkastet sammen med de-
batten på landsmøtet indikerer at dette er et 
spørsmål som gjerne kan utdypes. Samtidig er 
Forsvaret i stadig omstilling både av struktur 
og i prioritering av kapasiteter. Sammen med 
det omtalte punktet i Venstres prinsipprogram 
reiser dette en rekke spørsmål om verneplik-
tens rolle og legitimitet. Vi ønsker med dette 
å starte en debatt som vi håper kan bidra til et 
nyansert syn på verneplikten med bred forank-
ring i partiet.

HVORFOR ER VERNEPLIKT ET VIKTIG PRINSIPP?
Etter vår oppfatning har allmenn verneplikt 
minst tre viktige funksjoner: 

For det første gjør den hver enkelt av oss 
ansvarlig for det militære maktapparatet. Vi 
kan ikke via skattesystemet kjøpe oss fri fra det 
ansvaret som det er å bruke militær makt på 
vegne av nasjonen. Hver enkelt må faktisk yte 
noe og være villig til å ta den risikoen som er 
forbundet med deltakelse i militære operasjo-
nen. Dette medfører at alle må reflektere over 
sitt eget forhold til maktbruk og våpenbruk. 

Dette bringer oss til neste funksjon som om-
fatter den folkevalgte styringen av det militære 
maktapparatet. Allmenn verneplikt innebærer 
at våre folkevalgte politikere og regjeringsm-
edlemmer har et personlig forhold til forsvaret 
gjennom egne erfaringer eller gjennom nære 
pårørende. Dette fører etter vårt skjønn til at 
det demokratiske maktapparatet hele tiden 
har et nært forhold til dilemmaene knyttet til 
krigføring inkludert personlige belastninger for 
de som deltar aktivt. 

Den tredje funksjonen er knyttet til all-

ment eierskap av forsvaret og forsvarsvilje. I et 
demokrati er det en selvfølge at både oppby-
gging og bruk av det militære maktapparatet 
har forankring i befolkningen. Allmenn ver-
neplikt gir fagmilitære, politikere og sivile et 
visst felleskap i forståelsen av militær makt og 
konsekvensene av denne. Dette vil i sin tur føre 
til en bred forståelse i befolkningen for nødv-
endigheten av militære kapasiteter samt – og 
enda viktigere – en kunnskap i fagmilitære kret-
ser om hva borgerne ønsker og aksepterer. Vi 
tror også at den allmenne verneplikten bidrar 
til en fagmilitær forståelse av at militærvesenet 
får sin legitimitet fra befolkningen gjennom 
demokratisk kontroll. I sum blir da verneplikten 
et virkemiddel for å sikre nødvendige bånd mel-
lom befolkningen og militærvesenet.

I septemberutgaven (2007) av «Soldatnytt» 
skriver Odd Einar Dørum blant annet: «Det (ver-
neplikten) handler først og fremst om at byrder 
på fellesskapet skal deles av fellesskapet. Det er 
et prinsipielt poeng». Dørum argumenterer her for 
prinsippet om at goder og byrder i samfunnet skal 
fordeles – og helst rettferdig. De fleste er enige i 
dette samt i at å verne folk og territorium er en 
byrde som fellesskapet må bære. Med verneplikten 
kan byrden fordeles rettferdig. Dette er kanskje 
den eneste løsningen på dilemmaet mellom tvun-
gen verneplikt og et liberalt samfunnssyn.

En undersøkelse publisert i Folk og Forsvar 
viser at et overveldende flertall av både menn 
og kvinner støtter fortsatt verneplikt, Åtte av 
ti svarer ja til fortsatt verneplikt. (http://www.
folkogforsvar.no/, Kontaktblad nr 3 207).

Dørum skriver videre: «Å oppnå en demokratisk 
forståelse for Forsvarets rolle og en bred forank-
ring i folket, er helt sentral for forsvarets legitim-
itet. En slik forståelse kan vanskelig oppnås uten 
engasjement og eierskap». Det er litt usikkert 
hva Dørum mener med demokratisk forståelse 
for Forsvarets rolle, men vi antar at han sikter 
til nødvendigheten av at det sivile samfunn har 
kontroll med militærmakten. Verneplikten kan 
bidra til en slik forståelse gjennom å skape bånd 
mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Den blir 
også en mekanisme for at Forsvaret hele tiden 
tilpasser seg dette sivile samfunnet. 

I undersøkelsen til Folk og Forsvar kommer det 
frem at oppslutningen om verneplikten er mar-
kant større blant kvinner (84 prosent) enn blant 

menn (76 prosent). Hvordan skal vi tolke dette? 
Har den demokratiske forståelsen for verneplik-
tens rolle slått ut i større grad hos kvinnene 
enn hos mennene i denne undersøkelsen? I så 
fall skjer dette på tross av at kvinnene ikke har 
samme praktiske engasjement i og eierskap til 
Forsvaret. Og er det tanken på en noe urettfer-
dig fordeling av vernepliktbyrden som har veid 
tyngst blant mennene? (Med gjeldende planer 
vil Forsvarets behov for vernepliktige de nærm-
este årene ikke være mer enn 7- 8000.) I så fall 
er legitimiteten til Forsvaret også avhengig av i 
hvilken grad rettferdighetsprinsippet oppfylles.

Allmenn verneplikt for menn er fastslått 
i grunnlovens paragraf 109. Fra 1985 ble det 
innført frivillig førstegangstjeneste for kvin-
ner. Stortinget vurderte og aksepterte denne 
forskjellsbehandlingen da likestillingsloven ble 
vedtatt. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen er likevel for full verneplikt for kvinner. 
Hennes standpunkt er slik helt i tråd med for-
svarssjefens militærfaglige utredning fra 2003 
som foreslo sesjonsplikt også for kvinner. Likes-
tilt verneplikt for begge kjønn vil være mulig 
å innføre i neste stortingsperiode dersom det 
er bredt flertall for et slikt forslag, sier Strøm-
Erichsen til NRK. 6. juli 2007 Hva skal Venstre 
mene om dette? Her er Sponheim i sin tale til 
landsmøtet 2007, ikke overbevisende i sin ar-
gumentasjon. Odd Einar Dørum nevner ikke 
kvinnene i sitt innlegg i «Soldatnytt».

VIDERE DEBATT
Vi regner med at verneplikten som institusjon 
og Forsvarets framtid blir gjenstand for offentlig 
debatt framover. Hvilke oppgaver skal Forsvaret 
løse og hvilke roller skal de vernepliktige ha? 
Hvor vil Venstre være i denne debatten? Hvor 
langt vil vi gå i å forsvare plikttjeneste bare 
innen militærvesenet dersom bare et fåtall blir 
avkrevd denne plikten? Hvordan vil vi sikre at 
flere deltar? En mulig løsning er samfunnsplikt 
som omfatter flere områder enn militærvesenet. 
Dette momentet er utelatt her av plasshensyn. 
Vi vil komme tilbake til dette sammen med en 
videre drøfting av verneplikt og samfunnsplikt i 
et liberalt perspektiv, i en senere artikkel. I alle 
fall er verneplikt et tema som gir rom for mange 
gode liberale løsninger og tanker. Vi håper der-
for på en bred debatt framover. 

Vi kan ikke via skattesystemet kjøpe oss fri fra det ansvaret som det er 
å bruke militær makt på vegne av nasjonen. Hver enkelt må faktisk yte 
noe og være villig til å ta den risikoen som er forbundet med deltakelse 
i militære operasjonen.
KRONIKK

Geir Helge Sandsmark
Leder Halden Venstre og nestleder Østfold 
Venstre

Anne-Karin Femanger Pettersen
Nestleder Fredrikstad Venstre og sekretær 
Østfold Venstre
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Anne Solsvik (26), leder - kommer fra 
Arendal. Ble i mars kåret til et av de 50 største 
politiske talentene i Norge av VG. Hun er tidli-
gere nestleder i Unge Venstre og har jobbet som 
politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe. 
(1)

Jonas Stein Eilertsen (2�), �.nest-
leder – kommer fra Tromsø. Er leder i Tromsø 
Venstre, ble nylig valgt inn i kommunestyret i 
Tromsø. Han er også tidligere sentralstyremed-
lem i Unge Venstre. (2)

Jostein Pedersen (24), 2.nestleder 
– kommer fra Lillestrøm. Nylig avgått leder i 
Hordaland Unge Venstre og har jobbet som poli-
tisk rådgiver for Venstres byråd i Bergen. (3)

Boye Bjerkholt (26), internasjonal 
leder – kommer fra Skedsmo. Leder i Skedsmo 
Venstre og nyvalgt kommunestyrerepresentant. 
Ivrig tilhenger av EU og Europa. (4)

Elizabeth Toft Erichsen (2�), sen-
tralstyremedlem – kommer fra Sund kom-
mune i Hordaland der hun også er kommunesty-
rerepresentant. Hun er engasjert i alt som skjer 
i Norden. (5)

Erlend Sand (24), sentralstyremed-
lem – kommer fra Trondheim. Var Unge Ven-
stres medlem i Venstres prinsipprogram komitee 
og tar nå fatt på oppgaven med å forme ny po-
litisk plattform for Unge Venstre. (6)

Naomi Ichihara Røkkum (20), sen-
tralstyremedlem – kommer fra Bærum. Er 

en del av styret i Oslo Unge Venstre og har det 
siste året jobbet med Unge Venstres eliteteam. 
Hun er i dag leder for Unge Forskere. (7)

Fride S. Sortehaug (�9), sentralsty-
remedlem – kommer fra Skodje i Møre og 
Romsdal. Tidligere leder av Møre og Romsdal 
Unge Venstre, og er i dag vara til fylkestinget i 
Møre og Romsdal. (8)

Christoffer Biong (24), sentralstyre-
medlem – kommer fra Gjøvik. Er avtroppende 
leder for Oppland Unge Venstre. Han var valg-
kampsekretær for 5 av Venstres fylker i valg-
kampen. (9)

Daniela Fuenzalida Plaza (�9), �. 
vara til sentralstyret – kommer fra Lil-
lesand. Avtroppende fylkesleder i Aust-Agder 
Unge Venstre og vara til fylkestinget i Aust-Ag-
der. (10)

Daniel Heggelid-Rugaas (�9), 2. vara 
til sentralstyret – kommer fra Hjartdal i Te-
lemark. Er fylkesleder i Telemark Unge Venstre 
og vara til fylkestinget i Telemark. (11)

Eli Langdalen (�8), �. vara til sen-
tralstyret – kommer fra Elverum. Er lokallags-
leder i Elverum Unge Venstre og har et bren-
nende engasjement for psykisk helse. (12)

Asle Lundene Gladhaug (25), 4.vara 
til sentralstyret – kommer fra Asker. Tidli-
gere fylkesleder for Sør-Trøndelag Unge Venstre. 
Er i dag kommunestyrerepresentant for Asker 
Venstre. (13)

Nytt sentralstyre
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REGJERINGSSKIFTE
– Henter minister fra Manpower
Nettavisens overskrift etter at Manuela 

Ramin-Osmundsen blir statsråd

TV-AKSJONEN
Tradisjonen tro avholdt Unge Venstre 
landsmøte under tv-aksjonen. I år ble det 
samlet inn over 10.000 kr. En dobling fra 
fjoråret. Boye Bjerkholt fra Skedsmo, som 
inngikk kompaniskap med Ap (100 år er 
bare begynnelsen) kjøpte en spilledåse 
som spiller Internasjonalen for kr. 500, in 
absentia. Gratulerer!

BEST På OSLO VEST
– Jeg mener Stang har helt rett. Det som 
skjer i Oslo Vest er helt sensasjonelt. Det 
er samtidig selvsagt beklagelig at man le-
ver kortere på østkanten.

Jøran Kallmyr (Nettavisen) som selv 
ikke er fra Oslo. 

NETTVALGET I
Venstres nettsider kåres til best i test på 
profil- og merkevarebygging. – Sterk fokus 
på parti og profil og et tydelig budskap. 

Artikkel  i Ukebrevet MandagMorgen

NETTVALGET II
Sp er tydelig på budskap. Traust, men det 
er kanskje slik Sp vil bli oppfattet?

Artikkel i Ukebrevet MandagMorgen

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

partifolk

Stein Runar Olsen, Oppland Venstre, fylte 
32 år 2. november, Sveinung Toft, Lindås, 
fylte 40 år 4. november og Marie Fangel, 
Tromsø Venstre, fyller 67 år 5. november. Liv 
Juchelka, Hol, fyller 58 år 6. november. An-
ders Buestad fra Lillesand fyller 75 år 11. 
november, mens Helge Stiksrud fra Buskerud 
fyller 53 år den 13. november. Sverre Mo-
landsveen kan feire 34-årsdagen 15. novem-
ber. Samme dag fyller Berit Anne S. Triumf, 
i Kautokeino Venstre 41 år. Geir Kjell An-
dersland i Bergen fyller 59 år 22. november, 
mens Grete Line Simonsen på samme sted 
fyller 40 år 24. november. Venstrekvinnela-
gets Liv Haug blir 53 år 28. november, mens 
Annemor Ekeland i Hordaland fyller 59 år 
29. november. Gratulerer alle sammen.

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Seige tak i Oslo-politikken


