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Venstre er din 
grønne mulighet 
i en ny regjering 
– Iselin Nybø
1. kandidat, Rogaland Venstre



I dag er det 15 000 ufaglærte lærere i norsk grunnskole. 

Det vil gå over 30 år før alle lærere får videre utdanning. Det 

er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap.

Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. 

Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer 

motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere mulig heten 

til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til 

undervisning.

Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som 

sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på 

kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Venstre vil :
• Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

• Innføre femårig lærerutdanning.

• Redusere skolebyråkratiet kraftig.

• Ha 1 000 flere helsesøstre de neste fire årene.

• Øke bevilgningene til forskning

• Øke bevilgningene til Universitetet 
i Stavanger.

• Innføre 11 måneders studiestøtte og bygge 
2 000 studentboliger årlig.

• Tilby barnehageplass til alle ettåringer 
gjennom to årlige opptak.

• Ha flere voksne i barnehagene.

Sats på kunnskap



Ja til lærere med tid til elevene
Ja til kompetanseløft for lærere
Nei til byråkratisering av skolen

Anja Berggård Endresen ble i 2011 
nominert som en av Norges kuleste 
lærere. Hun er tredjekandidat ved 
stortingsvalget.



I dag bruker toget mellom Stavanger og Oslo lengre 

tid enn i 1975.  Miljø vennlig samferdsel er avgjørende for 

å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, 

billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli 

enklere å ta grønne valg.

Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å 

endre klimaet på jorda.  Norge har et særlig ansvar 

for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø vennlige 

energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og 

ressursene våre for å sikre en ren framtid. 

Venstre vil innføre et grønt skatteskifte. Vi vil ha 

lavere skatt på arbeid, og høyere avgifter på 

miljøfiendtlig adferd. 

 

Venstre vil :
• Bygge dobbeltspor til Egersund.

• Gjenåpne Ålgårdbanen. 

• Bygge bybane på Nord-Jæren.

• Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja.

• Innføre skattefritak for månedskort betalt av 
arbeidsgiver.

• Avvikle pelsdyroppdrett.

• Satse offensivt på fornybar energi.

• Satse på sammenhengende sykkelveier.

• Etablere Preikestolen nasjonalpark. 

• Styrke jordvernet.

Ta grønne valg



Ja til flere bussavganger
Ja til dobbeltspor til Egersund
Ja til gjenåpning av Ålgårdbanen
Ja til bybane på Nord-Jæren 



Vis varme
Venstre vil :
• Bekjempe barnefattigdom.

• Styrke helsetilbudene innen rus og psykiatri. 

• Legge til rette for at partnere kan bo sammen på 
sykehjem.

• Øke sosialhjelpsatsene og styrke ordninger som 
hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet.

• Øke kompetansen og ressursene i barnevernet.

• Redusere unødvendig byråkrati i helsevesenet.

• Redusere ventetiden ved sykehusene.

• La lengeværende asylbarn få opphold i Norge.

Venstre vil :
• Endre skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt 

å drive, investere i og eie norske arbeidsplasser og 
bedrifter.

• Satse på næringsrettet forskning og 
kunnskapsutvikling i bedriftene.

• Styrke de sosiale rettighetene for selvstendig 
næringsdrivende.

• Redusere formueskatten og på sikt fjerne den.

• Øke tilgangen til risikokapital for gründere og 
nye bedrifter.

• Redusere rapporteringskrav og skjemavelde med 
25 prosent.

• Følge handlingsregelen og føre en økonomisk 
ansvarlig politikk. 

Skap verdier



Venstre vil ha
Preikestolen nasjonalpark

Venstre vil verne Preikestolen ved å 
skape Rogalands første nasjonalpark. 

1. Iselin Nybø (32), Advokat, Stavanger

2.  Svein Abrahamsen (42), Høgskolelektor, Haugesund

3.  Anja Berggård Endresen (39), Lærer, Sola

4.  Kjartan Alexander Lunde (26), Sivilingeniør, Stavanger

5. Knut O Eldhuset (58),  Advokat, Sandnes.

6. Nina Østebø (43), Selvstendig næringsdrivende, Suldal.

7. Vebjørn Halvfjerdvik (18),  Student, Vindafjord.

8. Børge Brunes (41), IKT-rådgiver, Klepp.

9.  Unni Fuglestad (43), Lektor, Time.

10. Øyvind Sandve (31), Salgssjef, Karmøy.

11. Torunn Vestbø Gjerde (43), Konsulent, Tysvær.

12. Øyvind Misje (43), Selvstendig næringsdrivende, 
Eigersund.

13. Gro Skartveit (48), Ordfører, Finnøy.

14. Kenneth Gjesdal (45), IKT-sjef, Lund.

15. Ola S. Taksdal (26), Student, Hå.

16. Tove Frantzen (49), Lærer, Sandnes

17. Eirik Tangeraas Lygre (18), Student, Sauda.

18. Vanja Krüger Skogen (18), Student, Sandnes.

19. Torleif Lothe (45), Seniorforsker, Haugesund.

20. Per A. Thorbjørnsen (61), Kommunalråd, Stavanger.

Les mer om kandidatene på:
rogaland.venstre.no

Våre kandidater:



www.venstre.no/rogaland

Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes 
personlige frihet og det ansvaret vi har for 
felles skapet, for miljøet og for hverandre. 
Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd 
våre viktigste saker ved dette valget.
  
Iselin er utdannet jurist og jobber til daglig 
som advokat. Hun er bystyremedlem i 
Stavanger og medlem av sentralstyret til 
Venstre. Hun har tidligere vært folkevalgt i 
Randaberg. Nå er Iselin klar for å reise til 
Oslo for å gjøre Norge grønnere.

Stem Venstre 9. september!
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