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Episode 53: Venstres næringspolitikk på 2 minutter med Iselin Nybø 
 

Iselin Nybø Jeg heter Iselin Nybø og dette er Venstre sin næringspolitikk på 2 minutt.  
 
Venstre er partiet som heier på de som har en idé, som ønsker å ta den 
ideen ut i livet og som ønsker å skape en jobb for seg selv og noen til. 
Venstre er et parti som er opptatt av å legge til rette for økt verdiskapning 
og som vi legger til rette for at de nye grønne jobbene kan skapes i 
framtiden.  
 
Jeg mener jo at uansett hva spørsmålet er, så er det kunnskap som er 
svaret. Og derfor så henger de to tingene, kunnskap, kompetanse og 
næringsliv og jobbskaping det henger veldig tett sammen. Og det handler jo 
om å legge til rette for at de utdanningene vi har er praktiske og at man 
lærer ting som faktisk er nyttig til næringslivet, men det handler og om å 
lage en kultur i høyere utdanning som heier på de som har den ideen, som 
utfordrer studentene litt, som legger til rette for at man skal kunne ta den 
ideen og jobbe videre med det. 
 
Vi har jo over lengre tid vært veldig opptatt av gründerne og de små 
bedriftene. Og har på mange måter heiet litt ekstra på dem og lagt veldig 
godt til rette for at de skal kunne både starte opp, men og vokse. Og for å få 
det til, så kan vi ikke skatte de ihjel, sant? Det er jo fortsatt en  viktig del av 
vår politikk. Men og der vi har fokus på de grønne, på bærekraft, på den 
omstillingen som vi må igjennom. Og at vi mener med utforme vår politikk 
og når vi gjennomfører det i praksis, hele veien har fokus på de nye de 
grønne arbeidsplassene som er helt nødvendige. Så jeg mener at det skiller 
Venstre egentlig fra nesten alle andre partier, at vi har hatt det særlig hjerte 
for dem.  
 
Og, vi står støtt på  EØS-avtalen, mens venstresiden - der er det nå 
usikkerhet med tanke på at både Senterpartiet og SV ønsker andre 
løsninger enn EØS-avtalen.  
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Episode 54: Venstres klima- og naturpolitikk på 2 minutter med Sveinung Rotevatn 
 

Sveinung 
Rotevatn 

Jeg heter Sveinung Rotevatn og det her er Venstre sin klima- og 
miljøpolitikk på 2 minutt.  
 
Venstre er det viktigste miljøpartiet i Norge og det har vi alltid vært. Og det 
er fordi at klima og miljøpolitikk det handler både om naturen sin egen 
verdi og å ta vare på den, men det handler også om friheten til kommende 
generasjoner. Naturen det er livsgrunnlaget og hvis vi ødelegger naturen, 
enten fordi vi bygger ned eller fordi vi får global oppvarming ut av kontroll, 
utrydder arter eller ødelegger økosystem, så er det også et kjempeproblem 
for oss mennesker. Og vi har ingen rett til å frata de som kommer etter oss 
den friheten vi harm blant annet til å høste bærekraftig av naturressurser.  
 
Og det vi gjør for å nå de viktige målene, det er at vi står for en politikk der 
vi skal kjempe klimakampen og vi skal vinne den. Vi gjennomføre viktige 
grep for at det skal lønne seg å omstille seg fra fossil til fornybar energi, for 
å kutte utslippa , oppfylle Parisavtalen og sørge for at Norge blir en vinner i 
det grønne skiftet. Det gir også oss, i tillegg til at lavere klimagassutslipp gir 
friskere og renere byluft og bedre liv, så gir det oss også et framsteg, en 
mulighet i det å utvikle teknologi, eksportere, skape nye arbeidsplasser. Så 
der er vinn, vinn, vinn.  
 
Og i tillegg, når vi klarer å ta vare på naturen, de artene som hører naturlig 
hjemme her i Norge, både av hensyn til oss som trives med å ha tilgang til 
natur, men ikke minst av hensyn til naturen selv - klarer vi det, så har vi ei 
ordentlig bærekraftig utvikling her i Norge. Og det er målet for Venstre, og 
det hadde vært til mange, mange tiår. Og heldigvis så lykkes vi ganske godt 
med det. Vi har vernet store og viktige naturområder mens vi har vært i 
regjering, vi har de laveste klimagassutslippa på 27 år og vi ser at nye 
grønne arbeidsplasser blir skapt hver eneste uke.  
 
Det er etter mitt syn fortsatt den beste og den viktigste grunnen til å 
stemme Venstre.  
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Episode 55: Venstres skolepolitikk på 2 minutter med Guri Melby  
 

Guri Melby Hei! Jeg heter Guri Melby og det her det er Venstre skolepolitikk.  
 
Venstre satser på skolen, fordi at det aller, aller viktigste for å gi alle barn og 
alle elever frihet og like muligheter. Med kunnskap så får du muligheten til 
å ta utdanning og skaffe deg en jobb, og realisere det livet som du ønsker 
deg. Og i kjernen av en god skole, står den gode læreren. Det er den aller, 
aller viktigste innsatsfaktoren for at alle elever skal bli sett, for at elevene 
skal få en opplæring som er tilpasset deres behov. Da trenger vi faglig 
trygge lærere og lærere som også har omsorg for elevene. 
 
Så kjernen av Venstres skolesatsing, det er å satse på læreren. Og så mener 
vi også at skolen har et bredt samfunnsmandat. Man skal selvsagt lære seg 
grunnleggende ferdigheter, lesing, skriving, regning og man skal lære seg 
fag. Men man må også få en mulighet til å utvikle talentene sine, oppleve 
mestring, oppleve glede i hverdagen, finne seg selv, finne venner og utvikle 
seg til et helt menneske. Det er et ganske svært samfunnsoppdrag skolen 
har og da trenger vi også en skole som gir rom for veldig mange ulike typer 
elever.  
 
Og det er jo eleven som står i sentrum i skolepolitikken. Elevmedvirkning er 
viktig for oss. Både det å ha et fungerende elevdemokrati ,men også et 
elevene har påvirkning på undervisningen. Hva de skal lære og hvordan skal 
lære det. Det blir jo viktigere og viktigere jo eldre de blir. Vi åpner jo for at 
elevene kan ha valgfag allerede på mellomtrinnet i barneskolen, men også 
på videregående. For eksempel at elevene i større grad får lov til å velge de 
fagene de ønsker å fordype seg i og gå på den skolen som de har lyst til å gå 
på. 

 


