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Venstre er Norges sosialliberale parti. En liberal 
politikk er det beste utgangspunktet for å løse 
utfordringene i framtiden. Venstre prioriterer 
miljø, kunnskap og velferd.



Kjære velger!

Klimaproblemene kan løses. Venstre vil at Norge skal 
bli et lavutslippssamfunn ved å etablere en grønnere 
økonomi.

Norge må være best på kunnskap, forskning og ny-
skaping for å sikre framtidig verdiskaping og velferd. 
Byggingen av kunnskapssamfunnet er Venstres  
andre hovedsak. Vi vil ha en målrettet satsing på  
skole, høyere utdanning, forskning og næringsliv. 

Mange mennesker får ikke det omsorgstilbudet de har 
krav på. De blir kasteballer mellom statlige sykehus og 
kommunale sykehjem. Vi som er for en sterk offentlig 
sektor må gå i bresjen for å endre dette. Bedre omsorg 
krever sterkere og færre kommuner, som får et større 
ansvar for å gi sine borgere den verdighet og omsorg 
alle har krav på. En modernisering av offentlig sektor 
for å styrke og ta vare på velferden, er Venstres tredje 
hovedsak ved dette valget.

Venstre er Norges sosialliberale parti. En liberal  
politikk er det beste utgangspunktet for å løse  
utfordringene i framtiden. Det er liberalt å forvalte 
naturen slik at kommende generasjoner har samme 
muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Det er liberalt 
å tro på menneskets skaperkraft og legge til rette for 
at flest mulig får bruke evnene sine til å finne  
løsninger og se resultater. Det er liberalt å sørge for 
at vi har en velferdsstat som sikrer alle mennesker 
frihet og et verdig liv. Som liberale har vi også et sterkt 
engasjement for menneskerettigheter, personvern, 
åpenhet, kultur og toleranse. 

Venstre er et borgerlig sentrumsparti. De beste  
løsningene finnes i sentrum av norsk politikk, ikke  
på ytterfløyene. Venstre har lang og god erfaring med 
regjeringssamarbeid. Landet trenger en ny regjering, 
med et sterkt Venstre, som prioriterer miljø, kunnskap 
og velferd. 

Jeg ber deg vurdere vår politikk og våre kandidater  
før du gir din stemme den 14. september. Godt valg!

De fleste av oss ønsker et bedre 
miljø. Politikernes oppgave er å 
legge til rette for at alle som vil, 
kan bidra for å få det til.



Hva synes du?

Delta i diskusjonen: liberal.no

Norge må ta de avgjørende skrittene fra å være en 
gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk 
foregangsland. Norge må være i front med å satse 
på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, 
skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger 
på alle områder som har konsekvenser for klimaet  
og miljøet. 

Det er fullt mulig å opprettholde velstand, verdi- 
skaping og velferd, og vår posisjon som energinasjon 
uten skadelige utslipp. Men det krever noe av oss alle. 
Det er dette som er lavutslippssamfunnet.

Venstre vil:
•	 ha	reisetid	på	4	timer	med	tog	mellom	de	store	

byene.
•	 nå	Kyotomålene	med	nasjonale	tiltak.
•	 innføre	felles	elektronisk	kortordning	for	kollektiv-

transport som gjelder i hele landet og alle  
transportmidler. 

•	 arbeide	for	en	utslippsfri	samferdselssektor	 
med en grønnere bilpark. 

•	 redusere	strømforbruket	gjennom	energieffektive	
boliger og næringsbygg.

•	 etablere	verneplaner	til	havs	og	si	nei	til	olje- 
boring utenfor Lofoten, Vesterålen og andre  
sårbare områder.

•	 satse	offensivt	på	vindkraft	og	annen	ny,	fornybar	
energi.

•	 sikre	sårbar	og	spesiell	natur,	samt	systematisk	
kartlegge artsmangfoldet.

Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. 
Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og tar samtidig vare 
på miljøet. Derfor vil Venstre ha et bedre, rimeligere og hyppigere 
kollektivtilbud. 

Miljø



Er du enig?
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For et lite land i en globalisert økonomi er satsing 
på skole, høyere utdanning og forskning avgjørende. 
Kunnskap og forskning vil være Venstres førsteprioritet 
over offentlige budsjetter i neste stortingsperiode. 

Kunnskap er også basis for det nye næringslivet.  
Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det må bli  
enklere å starte og drive egen bedrift. Gjennom  
skattestimuli vil Venstre sikre at mer av den knopp- 
skytingen som skjer i etablert næringsliv kan om-
settes i nye produkter og arbeidsplasser.

Venstre vil:
•	 innføre	et	kompetanseår	for	lærere	for	å	sikre	 

faglig påfyll og videreutdanning.
•	 øke	opptakskrav	og	utvide	allmennlærer- 

utdanningen til 5 år.
•	 styrke	forskningen	gjennom	økte	bevilgninger	til	

universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. 
•	 styrke	nyskaping	gjennom	forenkling,	bedre	 

rammevilkår og sosiale ordninger for gründere.
•	 innføre	et	grønt	skatteskifte:	Lavere	skatt	på	 

arbeid, høyere avgifter på miljøfiendtlig adferd. 
•	 øke	norsk	forskningsinnsats	til	3	prosent	av	BNP	

innen 2013.

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke 
lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig 
påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning.

Kunnskap



Hva synes du?
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Velferd

Venstre vil at langt flere helse- og omsorgstjenester 
skal utføres av kommunene. Vi vil gi hjelpen nærmest 
mulig den enkelte. Det er nødvendig for å få bedre 
omsorg og verdighet for alle. Dette krever sterkere 
og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer 
lokalt ansvar.

Venstre vil:
•	 styrke	kommunene	og	gi	dem	større	ansvar	for	

helse- og omsorgsttilbudet. 
•	 satse	på	forebygging,	bl.a.	ved	å	styrke	primær-

helsetjenesten.
•	 gi	sykehjemsplass	til	alle	som	trenger	det,	 

og styrke kvaliteten i sykehjemmene.
•	 ha	nye,	forsterkede	institusjoner	i	kommunene	

som kan avlaste sykehusene, flere rehabiliterings-
institusjoner.

•	 etablere	lavterskeltilbud	på	kommunenivå	 
for psykologisk behandling uten henvisning.

•	 tilby	rusavhengige	behandling	innen	24	timer	 
etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk 
behandling.

•	 redusere	skjemaveldet	i	helse-	og	sosialvesenet.	
Mer behandling, mindre byråkrati.

Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene av velferds- 
samfunnet de trenger, er for mange. Det gjelder eldreomsorg, 
psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige. Venstre  
vil ha mer velferd der du bor.



Økonomisk  
politikk

Innvandring  
og integreringJustispolitikk

Liberale  
rettigheter

Utenriks- og  
sikkerhetspolitikkKultur

Venstre vil:
•	 føre	en	ansvarlig	budsjett-

politikk basert på handlings-
regelen.

•	 redusere	skatt	på	arbeid	 
ved å øke bunnfradraget,  
fribeløpet og innslagspunktet  
i toppskatten trinn 1.

•	 fjerne	arveavgiften	og	på	sikt	
fjerne formueskatten.

•	 arbeide	for	avtalefestet	pensjon	
(AFP)	for	alle.

Venstre vil:
•	 øke	antallet	kvoteflyktninger	

fra FN.
•	 redusere	saksbehandlingstiden	

i utlendingssaker. 
•	 returnere	grunnløse	 

asylsøkere raskere etter  
endelig avslag.

•	 innføre	meldeplikt	for	å	
bekjempe kjønnlemlestelse.

Venstre vil:
•	 sørge	for	flere	politifolk	 

i gatene.
•	 opprette	oppfølgingssentra	 

for bedre støtte ved løslatelse 
fra fengsel.

•	 beholde	og	styrke	dagens	 
juryordning.

•	 ha	bedre	behandlingstilbud	 
for voldsofre og -overgripere.

Venstre vil:
•	 skille	stat	og	kirke.
•	 fjerne	blasfemiparagrafen.
•	 styrke	personvernet,	bl.a	ved	

å si nei til EUs datalagrings-
direktiv.

•	 ha	universell	utforming	av	 
bygg og transporttilbud.

•	 være	uavhengig	av	sær- 
interesser og bl.a si nei til 
økonomisk støtte fra interesse-
organisasjoner og bedrifter.

•	 la	kommunene	selv	bestemme	
åpningstidene for butikker.

Venstre vil:
•	 redusere	sentralstyringen	 

av kultur-Norge.
•	 arbeide	for	en	større	kultur-

sektor og et kreativt Norge.
•	 fjerne	momskostnadene	for	

frivillige organisasjoner.
•	 sikre	kunstnere	vederlag	 

for reell bruk ved innføring  
av fri fildeling.

Venstre vil:
•	 føre	en	utviklingspolitikk	for	

demokrati, handel og bistand.
•	 arbeide	for	å	styrke	FNs	rolle	

som fredsbygger.
•	 videreutvikle	EU-samarbeidet	

basert på EØS-avtalen.
•	 arbeide	for	en	WTO-avtale	som	

sikrer mer rettferdig handel.

Flere grunner til  
å stemme Venstre



Greit å kritisere, 
men hva har 
dere gjort?  

Før valget i 2005 ble fl ertallsregjering framhevet som 
et	gode	i	seg	selv.	Det	har	vist	seg	å	være	feil.	Tvert	
imot har fl ertallsregjeringen svekket demokratiet, på 
grunn av mangel på åpne debatter og manglende vilje 
til å lytte til andres argumenter. 

Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter over 
statsbudsjettet (100 mrd mer i 2009 enn den forrige
hadde	i	2005),	men	har	likevel	ikke	prioritert	det	
som er viktigst: Miljø, kunnskap og hjelp til dem som 
trenger det mest. Fornyelsen i offentlig sektor har 
stanset opp. Den rødgrønne regjeringen har vist en 
konsekvent negativ holdning til privat eierskap og 
gründervirksomhet som skal skape framtidas velferd.
For Venstre er det derfor viktig at den rødgrønne 
regjeringen blir byttet ut. 

Det viktigste for Venstre har vært, og er, å få gjennom-
slag for våre hovedsaker: Miljø, kunnskap, velferd og at 
liberale verdier holdes høyt i samfunnet.

Politisk 
regnskap
Venstre har hvert år i perioden 2005–
2009 presentert alternative stats-
budsjetter. Vi har prioritert skole, 
forskning og høyere utdanning, 
miljøvennlig samferdsel og trafi kk-
sikkerhet, bedre rammebetingelser 
for bedriftene, skatteskifte fra rød til 
grønn skatt, bekjempelse av fattigdom 
og hjelp til barn og unge i faresonen. 
(Se www.venstre.no/statsbudsjett 
for	fl	ere	detaljer).



Er du en 
Venstre-
velger?

ja nei

Hvert ja-svar gir ett poeng. Summer hvor mange ja-svar du har og sjekk resultatet:

0-1 poeng: Du er ikke liberal, og trenger ikke tenke på å stemme Venstre. 2-5 poeng: Du er på god vei inn i de 
liberales	rekker.	Ta	gjerne	kontakt	med	oss	for	å	få	mer	informasjon.	6-10 poeng: Du er en ekte liberaler som 
ikke er særlig i tvil om hvor stemmen skal gå på valgdagen. Velkommen hjem.

(Du	fi	nner	mer	informasjon	om	Venstre	og	Unge	Venstre	på	www.venstre.no.)

Ta Venstre-testen:

Bør familier med tunge omsorgsoppgaver få økt støtte?

Er et fl erkulturelt, mangfoldig samfunn grunnleggende positivt?

Trenger	skolen	økt	satsing	på	lærerne	og	en	kunnskapsreform?

Skal våre barn og barnebarn ha like gode muligheter til ren natur som vi har?

Trenger	vi	bedre	velferd	der	folk	bor	ved	at	kommunene	blir	sterkere	og	større?

Trenger	vi	en	satsing	på	gründere	og	bedrifter	for	å	skape	ny	vekst	og	nye	arbeidsplasser?

Bør kollektivtilbudet bli bedre i, rundt og mellom de store byene?

Er du i mot bygging av gasskraftverk med forurensende teknologi i Norge?

Bør selvstendig næringsdrivende få samme trygderettigheter og sosiale rettigheter som lønnsmottakere?

Trenger	Norge	en	borgerlig	regjering	uten	Fremskrittspartiet?

Borghild Tenden
Akershus

Abid Q. Raja
Akershus

Øystein Haga
Aust-Agder

Ulla Nordgarden
Buskerud

Vera Lysklætt 
Finnmark

Erik Ringnes
Hedmark

Lars Sponheim
Hordaland

Lars-Henrik Michelsen
Hordaland

Leif Helge Kongshaug
Møre og Romsdal

André N. Skjelstad
Nord-Trøndelag

Berit Woie Berg 
Nordland

Eivind Brenna
Oppland

Trine Skei Grande
Oslo

Ola Elvestuen
Oslo

Alvhild Hedstein
Oslo

Gunnar Kvassheim
Rogaland

Helge Solum Larsen
Rogaland

Gunvald Ludvigsen
Sogn og Fjordane

Guri Melby
Sør-Trøndelag

Tonje Løwer Gurholt
Telemark

Roar Sollied
Troms

Anne Margrethe Larsen
Vest-Agder

Kåre Pettersen
Vestfold

Rita Sletner
Østfold

Våre kandidater


