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Viktigere enn noen gang

Den 22 juli 2011 ble vi rammet av det utenkelige. Et angrep på alt det vi står for, frihet, demokrati, mangfold og
toleranse. Men angrepet var først og fremst et angrep på en
rekke unge mennesker som hadde et mål; nemlig å gjøre
morgendagen bedre.

Den siste måneden har vi sett det absolutt verste i et menneske. Men vi har også sett det beste. Mennesker fra hele
landet har kommet sammen i sorgen. Og for å vise sin
støtte til ofrene som mistet livet, for å vise at kjærlighet er
sterkere enn hat, og for å vise at demokratiet skal styrkes
ikke svekkes.
Men i denne tiden skal vi også være på vakt. Være på vakt
mot at angrepet på regjeringskvartalet og utøya brukes
som et påskudd for mer kontroll av enkeltmennesket, for
innskrenkning av det enkeltes rett til å bevege seg fritt, og
vi skal være på vakt mot at det brukes som et påskudd for at
grunnleggende prinsipper i demokratiet vårt uthules.
Det blir en annerledes valgkamp. Skoledebattene er avlyst, og de debattene vil preges av mer respekt for de andre i panelet. Sakene vil nok også bli annerledes. De vil bli
mer preget av overordnede diskusjonstemaer som rasisme

og multikulturalisme, og mindre om samferdsel og skatt.
Men selv om valgkampen blir annerledes, så blir deti aller
høeyste grad valgkamp, for et valg uten valgkamp er like
utenkelig som et demokrati uten valg.
Og den 12 september skal vi vise gjerningsmannen at han
mislyktes. For da skal vi vise at demokratiet står sterkere
enn noen gang. Vi skal sikre en rekordstor valgoppslutning, og vi skal sikre at rekordmange unge mennesker som
vil gjøre sin kommune, sitt fylke og hele Norge til et enda
bedre sted å leve, kommer inn i de ulike bystyrer og fylkesting.

Derfor skal vi i denne utgaven av reform presentere alle
de unge kandidatene fra vårt parti som står på listene til
fylkestingsvalget i Hordaland, og til bystyret i Bergen. Vår
oppfordring til dere er at, uansett hva dere stemmer, så
stem ungt. Det er de unges valgkamp, og det skal ikke mer
enn noen få personstemmer til for å avgjøre hvem som velges inn i bystyret fra de ulike partiene.
Hans N Kjellby
Redaktør reform

Engasjer deg du også! Bli en høyrestudent!
Vi står overfor et spesielt valg denne høsten. Denne valgkampen vil være preget av de tragiske gjerningene som
rammet Norge den 22. Juli. I lys av de hendelsene er det
viktig at vi tar vare på og viser respekt for hverandres meninger og fører en saklig valgkamp. Det er avgjørende at
debatten ikke lar seg kneble. Vi må møte angrepene med en
mer åpen debatt med rom for større politiske uenigheter.
For å sikre dette vil vi i HSFB ha en aktiv valgkamp. I år
mer fremfor andre valgår er det ekstra viktig at flest mulig
benytter seg av stemmeretten og muligheten til å påvirke.
Nettopp slik kan vi demonstrere de verdier vårt samfunn
bygger på.
Engasjementet for samfunnet vårt bør derimot ikke stoppe
på valgdagen. Vi i HSFB tilbyr en rekke spennende foredrag
utover høsten og vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til å delta. Ved å bli medlem i Høyres Studenterforening har du mulighet til å påvirke politikken både i Studentparlamentene og gjennom vår tilhørighet til Bergen Høyre.

Utgitt av:

HSFB har et aktivt program for høsten og vi ser frem til å bli
kjent med nye medlemmer, friske debatter og å kjempe for
god Høyrepolitikk i de forumene vi deltar i.

I denne valgkamputgaven av Reform finner du åtte studentkandidater som alle ønsker å gjøre en forskjell for deg
som student i Bergen. De har alle sine enkeltsaker som de
ønsker å kjempe for når de med din stemme forhåpentligvis
kommer inn i bystyret.
Benytt deg av stemmeretten din, stem frem studentene, så
vil studentenes stemme bli hørt i bystyret i Bergen. Godt
valg!
Kristina Daae Smedsvig
Leder
Høyres Studenterforening i Bergen
99313647 / hsfbergen @gmail.com
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leder av Hordaland Unge Høyre

Vi er Utøya-generasjonen. Det forplikter.

Ungdommens valgkamp

«… enda viktigere enn at unge stemmer,
er det at unge stemmer blir hørt. »
Leder i Rød Ungdom, Iver Aastelbø, døpte i Dagens
Næringsliv den kommende generasjonen engasjerte
unge, Utøya-generasjonen. Det er en vågal og viktig
erklæring. Få tviler på at vi vil bli en preget generasjon, spørsmålet er hva som vil prege oss.

rundt seg, men som kanskje mest av alt vil at vårt svar
til Anders Behring Breivik skal være: nei, vi vil ikke
holde munn!

En verdig generasjon, en verdig valgkamp
Få tviler på at valgkampen vil bli en annerledes valgDen største facebookgruppen i etterkant av 22. juli er kamp, en verdigere valgkamp. Det betyr imidlertid
den som fastslår ”Rekordstor valgdeltagelse er mitt ikke at vi skal gi slipp på den opphetede politiske desvar”. Det er bra, men det kan ikke være slutten på vårt batten. Den må fortsette. En opphetet debatt er noe av
svar, det må være begynnelsen. For enda viktigere enn noe av det politisk ungdom setter mest pris på.
at unge stemmer, er at unge stemmer blir hørt. At det
finnes unge kandidater å stemme på, og ikke minst, at En verdig valgkamp betyr at når debatten er over, så
det finnes unge som våger å heve stemmen.
tar vi hverandre i hånden. Når vi gjør det så minnes
vi at vi tross alt er enige om det aller viktigste: vårt
Det er vår oppgave som unge å gjøre denne valgkam- demokrati og vår åpenhet. At man har venner man
pen til de unges valgkamp. En valgkamp der studen- diskuterer med, som man er uenig med og som man
ter er synlige i mediene, studentdebattene besøkes av synes er helt på bærtur, men fortsatt er glad i.
enda flere og studenter velges inn i kommunestyrene.
Peter Christian Frølich sa det best, mens støvet enda
Ungdommens valgkamp skapes ikke med festtaler ikke hadde lagt seg i Oslo: ”På sikt skal vi alle gjøre
og kronikker alene. Det skal ikke mer til enn noen få vårt for å vise at demokratiet ikke er svekket, men
hundre personstemmer til for å velge inn en student styrket. At politikk handler mer om hva vi er grunntil bystyret, men hver og en av de stemmene kommer leggende felles om, enn de små krusningene av uenigfra en som bryr seg. En som er opptatt av samfunnet het i overflaten.”
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Monica om studentliv,
studentpoltikk - og studentmat!
Monica Mæland, den folkekjære byrådslederen i
Bergen, har en lang fartstid som studentpolitiker. Reform tok seg en prat med henne, for å høre om hun
har noen råd til dagens politisk aktive studenter.
Er det noe poeng for studenter å engasjere seg i politikken?
Ja – absolutt. For det første er det den beste måten
å påvirke samfunnet på. For det andre skal studentene styre Norge i fremtiden, og kjennskap til
politikk og politiske prosesser er gull verdt å ha
med seg inn i karrieren.
Hvordan klarte du å kombinere et tidkrevende jusstudium med å være politiker i studenttiden?
For å være ærlig, så var jeg ikke en særlig pliktoppfyllende student når jeg jobbet med studentpolitikk på det meste. Jeg bestemte meg for å sette
av en periode i studenttiden hvor jeg dedikerte
omtrent hele tiden min til politikken. Men det er
i utgangspunktet ikke noe problem å kombinere
politikk med andre ting – det har jeg gjort et langt
liv, både i skolegang, studier, og jobb.
Hva var den første saken du kan huske å ha fått gjennomslag for?
Når jeg gikk på jusstudiet var den store saken å få

bygget et nytt jussbygg. Det var vi mange som jobbet med i mange år. Det sto dessverre ikke ferdig
før jeg var utdannet jurist, men det har jo vært
supert få samle det juridiske fagmiljøet på Dragefjellet.
Jeg kan også huske å ha jobbet for en forbedret
studiefinansiering, men det ble dessverre ikke så
bra resultat som vi hadde håpet på.
Hva er ditt råd til studentene som stiller til valg?
Stå på! Det er viktig i en valgkamp. Men husk å
møte på forelesningene, for å holde følge med
studiene i tillegg. Det er gøy å være med, for da blir
man kjent med mange spennende mennesker, og
får det kjekt både faglig og sosialt.
Til slutt: Har du noen super mat-oppskrift for studenter på lavbudsjett?
Mine middagsinnkjøp var alltid veldig enkle, men
jeg vet ikke om dette er å anbefale: Klassikeren
bakt potet med bernaise-saus. Min mor var ikke
alltid fornøyd med denne ”dietten”!
Ellers er jo det å koke pølser i vannkokeren særdeles effektivt - når det er påkrevet! Pølsebrødene
varmet seg på platen, mens pølsene trakk i kannen.
Reform // side 5
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Foto: Hans Jørgen Brun

- Miljøbompenger er fremtiden
bompengepasseringer for
« Billigere
miljøvennlige biler, og dyrere passe-

Prismekanismen styrer folks forbruk av alt fra strøm til
brød. Det er på høy tid å la den styre i trafikken også.

ringer for miljøverstinger, vil på sikt
Det mener Peter Christian Frølich, den profilerte ungdomspolitikeren som leder Unge Høyre i Bergen. Frølich
føre til endringer i Bergenstrafikken.
har vært sentral i programarbeidet til Høyre. Han er forPeter Christian Frølich
nøyd med å ha fått gjennomslag for å differensiere bompengeprisene etter det såkalte EUROklasse-systemet,
- Tidsdifferensierte bompenger har vist seg å være en
som rangerer bilenes miljøvennlighet i seks klasser.
effektiv måte å fordele trafikk utover døgnet, men ordHan ser for seg en egen bompengesats for hver klasse.
ningen kan ha en negativ sosial side for dem som ikke
har et reelt kollektivalternativ i rushtiden. Det stand- Billigere bompengepasseringer for miljøvennlige biler, og
punktet har jeg stor respekt for, men jeg tror tidsdiffedyrere passeringer for miljøverstinger som store SUV’er og
rensierte bompenger vil komme med tiden når kollektungtransport, vil på sikt føre til endringer i Bergenstrafikken.
tivsystemet forbedres på flere innfartsårer til sentrum,
sier Frølich.
Han peker på økningen i dieseldrevne biler som en av årsakene til luftforurensingen i Bergen.
Han mener samtidig at ”miljøbompenger” bør innføres gradvis, over noen år.
- NOX-nivåene har steget delvis på grunn av den økte andelen dieselbiler, økning i tungtransporten gjennom sentrum,
- Jeg skjønner godt frustrasjonen til bilistene som lytog kaldere vintre enn vanlig. Vær og topografi er det lite å gjøtet til politikere som fablet om at dieselbielen var milre med, men bilparkens sammensetning kan vi påvirke ved
jøfremtiden, og som nå står foran høyere dieselpris og
å belønne dem som kjøper miljøvennlige biler, sier Frølich.
mulighet for økte avgifter. Derfor mener jeg at prisjusteringene må skje gradvis over tid, slik at folk får tid til
I fjor vinter fremmet han forslag på årsmøtet til Bergen
å tilpasse seg, og planlegge ved fremtidige bilkjøp.
Høyre om å innføre tidsdifferensierte bompenger i Bergen
– altså bompenger som varieres etter hvor stor pågangen er
Navn: Peter Christian Frølich
på veinettet. Debatten var intens, og endte med at forslaget
Alder: 24
falt med knapp margin, 61 stemmer mot 59.
Yrke: Studerer juss på fjerdeåret v/UiB og jobber
som politisk rådgiver for byrådet
Miljødifferensierte bompenger fører ikke nødvendigvis til
færre biler. Er ikke tidsdifferensierte bompenger et bedre Verv: Leder i Bergen Unge Høyre
Stiller til: Høyres 5. kandidat til bystyret i Bergen.
verktøy for å bli kvitt køene i Bergen?
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Konserter, øl og liv i sentrum
vil ha et levende sentrum, med et yrende kulturliv og med flere unike bu« Jeg
tikker som man finner her i skostredet. Og jeg vil ha et sentrum hvor vilkårene for å drive med kultur ikke settes på spill fordi utstedene må stenge når
staten har bestemt det.
Charlotte Spurkeland

»

Charlotte Spurkeland møter Reform i hennes favo- ser med hyppigere avganger og utvide skjenketidene
rittgate i Bergen, Skostredet. Som sentrumsbeboer er for å sikre et trygt uteliv i Bergen by. Utestedene bør
hun opptatt av det finnes ulike tilbud i sentrum.
få lov til å ha åpent lenger slik at folk kan avgjøre selv
når de vil gå hjem, enten det er klokken ett eller fem.
- Her finner man det unike med Bergen, nemlig mange uavhengige butikker som tilbyr det som man ikke Hun avslutter med å understreke at Høyre er kulturfinner i alle de kjedelige kjede-butikkene. Vi må gjøre partiet i Bergen.
det vi kan for å tilrettelegge for slike butikker slik at
de ikke forsvinner. For eksempel vil oppussingen av -Med Høyre i byråd i Bergen har kulturbudsjettene
denne gaten som skal settes i gang gjøre gaten enda økt. Vi har hatt en offensiv kulturpolitikk og har lantriveligere og være innbydende for flere. Å trekke folk sert planer for blant annet film, grafitti og kulturskotil sentrum handler om alt fra tilgang til våre kulturin- len. Vårt mål er at Bergen skal være Nordens mest
stitusjoner, konserter og andre opplevelser som man spennende kulturby, og med Høyre ved roret i Berikke finner utenfor sentrum.
gen skal vi fortsette å være dette. Vi skal jobbe for at
sentrum fortsatt er attraktivt sted å bo og å være med
Som tidligere leder for Kulturstyret i Bergen har Spur- spennende butikker, kulturliv og uteliv i de neste fire
keland hatt et stort engasjement for studentkulturen, årene.
og peker på at også her er flere tilbud i fare.
-Å drive med kultur er ikke alltids lønnsomt, og ofte
er det ølinntekter som er avgjørende på om et arrangement var vellykket eller ikke. Dette er uavhengig av
om det er en konsert som ble spilt på kvarteret eller
om det er et større arrangement som Bergenfest. Jeg
mener at dette er en av grunnene til at skjenketidene
bør utvides.
Hun mener at det ikke er statens oppgave å bestemme
når du skal gå hjem fra konsert.
-I resten av Europa er stengetidene på utestedene variert, og dette hindrer store mengder mennesker på vei
hjem samtidig. Vi må øke kravene til utestedene sitt
vakthold, bevilge flere drosjeløyver, ha flere nattbusNavn: Charlotte Spurkeland
Alder: 24
Yrke Jusstudent på 4 fjerde året og gruppesekretær
for Høyres bystyregruppe i Bergen
Verv: Medlem av Bergen Bystyre
og Finanskomiteen for Høyre
Stiller til: kandidat til bystyret i Bergen

Høyre er kulturpartiet i Bergen, sier Charlotte Spurkeland.
Foto: Petter Haraldsen

Reform // side 7

Reform nr: 02 2011

Trynefaktoren i skolen må fjernes.
er bra. Uten
« Karakterer
karakterer ville opp-

Prøver bør gjøres anonyme, sier Hans Kjellby. Foto: Petter Haraldsen

taket til høyeskoler og
universiteter vært på
grensen til det umulige. Men karakterordningen må bli bedre

»

Hans Kjellby
I den videregående skolen er
det et velkjent problem at læreren trekker fra eller legger til en
karakter på grunn av trynefaktor. At trynefaktoren kan være
avgjørende for hvilken standpunktkarakter man får, og følgelig hvilken linje man kommer inn
på, er en uholdbar situasjon som
må endres snarest, sier Kjellby.

Hans Kjellby, som tidligere har vært leder for Hordaland og Vest-Agder Unge Høyre, og som nå går 5 året på
det juridiske fakultet i Bergen, mener det er på høy tid
at vi finner løsningen for å fjerne trynefaktoren i skolen.
- En løsning som vi i Høyre har tatt til ordet for
er at prøvene gjøres anonyme ved at elevene får
et studentnummer som brukes på innleveringer og prøver gjennom skoleåret, sier Kjellby.
Kjellby mener at en slik løsning vil være praktisk gjennomførbar på videregående skole. Han
ser for seg en løsning lignende den som praktiseres på høyskolene og univiersitetene, men er
klar over at systemet ikke kan overføres direkte.
- Ordningen har sine naturlige begrensninger. Det
kan for eksempel ikke settes en anonym karakter på
en muntlig fremføring. Men det finnes ordninger
for å demme opp for slike problemer, nemlig ved i
større grad bruke eksterne sensorer ved slike anledninger. Men når det gjelder selve hovedkjernen i løsningen, nemlig at skriftlige innleveringer skal skje
uten at læreren kan se hvem som har skrevet hva,
så er det fullt ut gjennomførbart, fortsetter Kjellby.

- Lærerrollen vil fortsette å eksistere som vanlig. Det
som vil fjernes er lærerens mulighet til, enten bevisst
eller ubevisst, å sette karakterer som ikke er objektivt
sett riktige fordi de liker/ikke liker eleven. Det er ingenting som er mer frustrerende enn å vite at du leverte en prøve som var bedre enn sidemannens, og at
han fikk en femmer og du fikk en firer. Så jeg vil snu
utgangspunktet i spørsmålet og si tvert i mot, anonyme prøver kan bedre forholdet mellom lærer og elev
fordi eleven vet at han nå blir rettferdig behandlet.
Når Hans i september kommer på fylkestinget skal han først og fremst jobbe med skolepolitikk.
At karakteriordningen skal bli mer
rettferdig vil være en av hans hovedsaker.
- Når karakterene dine kan være helt avgjørende for
fremtiden din, er det politikernes oppgave å legge til
rette for at systemet er mest mulig rettferdig. Det skal
jeg jobbe for at det blir, sier den engasjerte studenten.

Navn: Hans Nyvold Kjellby
AldeR: 22 år gammel
Studiested: 4. året Rettsvitenskap, UiB
Verv: Har vært leder av Vest-Agder og Hordaland
Kjellby deler ikke meningen til enkelte motstandere av Unge Høyre
ordningen, som mener at det tradisjonelle forholdet Stiller til: 5 kandidat, og ungdomskandidat, til fylkesmellom lærer og elev vil ødelegges med en slik ordning. tinget i Hordaland
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Reform nr: 02 2011

Vil gjøre Bergen til ”Vestlandets Singapore”

har en lang
« Bergen
maritim
historie,
men det trengs nye
grep for ikke å bli
utkonkurrert
som
maritim hovedstad i
Norge.

»

Sondre L. Rasch

Leder i Hordaland Unge
Høyre og kandidat til bystyret, Sondre L. Rasch, er en
gutt med store ambisjoner for
byen sin. Mest av alt brenner
han for det maritime Bergen.

Vi må satse på maritime arbeidsplasser, sier Sondre L. Rasch. Foto: Hans Jørgen Brun

Han mener at både kommunen, universitetet og næringslivet må våge å prioritere skipsfartsnæringen,
dersom Bergen ikke skal bli utkonkurrert som skipsfartshovedstaden i Norge.

vis av verdens største maritime selskaper, og sammen
med dette noen av verdens mest lønnsomme arbeidsplasser. Rasch mener Bergen kan ha mye å lære av
Singapore sin tilnærming til næringslivet.

– Vi har i dag altfor få maritime utdannelser på både
UiB, NHH og HiH. Det er skuffende at ikke engang
NHH, som lenge har hatt anerkjente professorer
innen maritime forskningsfelt, har et ordentlig maritimt masterprogram. Dette må vi gjøre noe med, sier
Rasch til Reform.

– Det vi har sett i Singapore er en offentlig myndighet som ser på seg selv som en tjener, ikke en herre
overfor næringslivet. Direktøren for et kjent norsk
bergensrederi sa det best ”Setningen jeg ble møtt med
fra myndighetene i Singapore var: hva kan vi gjøre
for deg?”. Det er et spørsmål som man sjelden hører i
norsk forvaltning, poengterer Rasch.

Den unge økonomistudenten har lenge brent for
maritim næring. I to år har han ledet Skipsfarts- og
Transportgruppen ved NHH, og han har arrangert
Bergen Shipping Conference i samarbeid med Maritimt Forum i Bergen. Han mener likevel at initiativet
må starte hos kommunen, dersom trenden skal snus.

Hvorvidt det er plass i bystyret for unge konservative
med et hjerte for den maritime næringen gjenstår å se.
Det er imidlertid liten tvil om at det ikke skorter på
motivasjon hos denne studenten.

– Det er så mange dyktige studenter i Bergen; det ville
– Det er kommunens oppgave å tilrettelegge. Å sørge vært en skam å ikke ha et like imponerende næringsfor at det offentlige er en katalysator, ikke en hemsko, liv å tilby dem etter endt studium. Dette kommer vi til
for maritime satsninger i Bergen. Dersom jeg blir valgt å få til med studentenes hjelp, avslutter Rasch.
inn i bystyret så vil jeg sørge for at maritime arbeidsplasser og utdannelser igjen blir prioritert, fastslår en
engasjert Rasch.
Vestlandets ”Singapore”
Singapore har de siste tiårene vokst fra å være en fattig
by i tropene til å bli en av verdens finansielle hovedsteder. Mest av alt er dette synlig i skipsfartsnæringen.
Denne lille bystaten har klart å tiltrekke seg hundre-

Navn: Sondre L. Rasch
Alder: 24 år
Studiested: Master i samfunnsøkonomi, NHH
Verv: Leder Hordaland Unge Høyre
Stiller til: Kandidat til bystyret i Bergen
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Flere statlige arbeidsplasser til Bergen
Mange studenter flytter fra Bergen etter endt studium. Dette vil Høyre gjøre noe med. Kristina Daae
Smedsvig vil kjempe for at flere statlige arbeidsplasser etableres i Bergen.
- Dessverre er det slik at de for mange av de attraktive jobbene er å finne på Østlandet. Å holde på de
kloke hodene er en stor utfordring for Bergen, og
vi må jobbe for at de forblir i Bergensregionen, sier
Kristina Daae Smedsvig, som tidligere har vært leder
for Blå liste i Studentparlamentet ved UiB.
Hun mener at mangelen på relevant og interessant
arbeid fører til dårlig utnyttelse av den kunnskapen
som utvikles i de mange sterke utdannings- og forskningsmiljøene i Bergen.
-For regionen er det et stort tap at studenter, som
fullfører studiene sine, ikke får bruk for sin kompetanse i Bergen. Det er problematisk at veksten i
kompetansearbeidsplasser er størst i det sentrale østlandsområdet, og det er tydelig at det trengs politisk
vilje for å snu denne trenden.
Hun tror at flere statlige arbeidsplasser i Bergen vil
bidra til å skape vekst og utvikling i de eksisterende
kompetansemiljøene.
-Det vil trolig også medvirke til knoppskyting av
nye virksomheter også innenfor privat sektor. Ved
nyetablering av statlige arbeidsplasser bør Bergen by
derfor bli prioritert. Å etablere høykompetansearbeidsplasser der hvor det allerede er etablert sterke
forskningsmiljøer, som vi har i Bergen, vil kunne gi
gode synergieffekter. Dette vil bidra til god regional
utvikling.
Det kommer frem av Ultveit-Moe utvalget at ”geografisk spredning av verdiskapende aktivitet vil være
en forutsetning for full ressursutnyttelse og høyest
mulig nasjonalinntekt”.
-Det er dermed et viktig poeng at landet som helhet vil tjene på at kompetansearbeidsplasser blir
lokalisert utenfor Oslo. Hun mener videre at en annen forutsetning for vekst i antall arbeidsplasser og
Navn: Kristina Daae Smedsvig
Alder: 22
Studerer: Samfunnsøkonomi, UiB
Verv: Leder av Høyres Studenterforening i Bergen
Stiller som: Kandidat til bystyret i Bergen
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Mange nyutdannede flytter fra Bergen, dette vil Høyre gjøre noe med!
Foto: Petter Haraldsen

« En økning av høykompetansear-

beidsplasser i Bergen vil bety at flere
kloke hoder velger å bli og utvikle
seg i byen, til glede for både Bergen
og nasjonen!
Kristina Daae Smedsvig

»

kompetansemiljøer, er velfungerende infrastruktur i
regionen.
-Utvikler vi infrastrukturen, vil vi også kunne skape
tette, integrerte arbeidsmarkeder også utenfor Osloregionen. Det bør derfor parallelt satses på å bygge ut
og forbedre tog og veiforbindelsene i bergensregionen.
Hun påpeker videre at kollektivtilbudet må bygges ut
ved at bybanen må forlenges og det må jobbes for å
opprette flere ekspressbusser fra bydelene og inn til
sentrum.
Under forrige regjering ble Konkurransetilsynet
med 100 arbeidsplasser lagt til Bergen. Det kostet å
flytte tilsynet, men det har i ettertid vist seg å være
en suksess. Kristina etterlyser dermed politisk vilje,
slik Victor Norman utviste, under sin periode som
minister.
-En økning av høykompetansearbeidsplasser i Bergen vil bety at flere kloke hoder velger å bli og utvikle
seg i byen, til glede for både Bergen og nasjonen!

med!
ldsen
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Til Åsane på skinner
»

Jeg mener bybanen til Åsane vil bli en stor suksess, sier Tennebekk. Foto: Morten F. Sortland

− Skal Bergen videreutvikles som en moderne by må kollektivtilbudet utbedres, hevder bystyrekandidat Madeleine
Tennebekk.
Med mange pendlere mellom bydeler, mangel på parkeringsplasser og et suboptimalt bussystem, blir det kaos i trafikkbildet. Utvidelse av bybanen er et viktig steg i utbygging
av infrastrukturen og forbedring av kollektivtilbudet i byen.
Tennebekk fremhever at strekningen sentrum-Åsane er
viktig, da dette er den nest mest trafikkerte strekningen målt
i passasjerer, etter sentrum-Fana, hvor bybanen er på plass.

må satse på videre utbygging
«Bergen
av bybanen - Åsane er neste stopp! »
Madeleine Tennebekk

med flere vernede hus på overflaten, og mange rør under
bakken. Dette kan by på både utfordringer ved arbeidet
og høye utbyggingskostnader. Byrådet skisserer i sitt planprogram at reguleringsplanen skal behandles i 2013-14.

En annen utfordring er hvordan utbyggingen skal finansieres. Kommunen har ikke råd
til en slik utbygging ut i fra dagens situasjon.
Et godt og effektivt alternativ til bilen må være på plass – Et slikt omfattende prosjekt krever både disiplin og priorifør kollektivtransport er en reell utfordrer til bilismen, og tering i kommunens budsjett i tillegg til samarbeid og bidrag
fra sentrale makter. En velfungerende infrastruktur med et
utbygging av bybanen er viktig i denne sammenheng.
− Jeg mener bybanen til Åsane vil bli en stor suk- godt kollektivtilbud er i samfunnets og borgernes interesse,
sess, sier Tennebekk. Først og fremst vil det være et ef- og noe både kommunen og regjeringen bør prioritere og
fektivt transportmiddel som jeg tror mange vil vel- satse på, hevder Tennebekk. – Det vil overraske meg om det
ge fremfor bilen i tillegg til å lette presset til og fra ikke kommer et solid bidrag fra sentralt i dette prosjektet.
Åsane i rushtiden fortsetter Tennebekk entusiastisk.
Mens London har sin Tube og Paris sin MeByrådet la tidligere i vår frem planprogrammet for by- tro, vil Bergen få sin bybane. Med Bergens størbane til Åsane, hvor det legges opp til 11 holdeplas- relse, utfordrende landskap og innbyggerstørrelse,
ser og en reisetid på 20 minutter. Det er lagt frem fle- er bybanen et flott alternativ tilpasset våre behov.
re alternativer i valg av trasse, og hvorvidt banen skal − Når bybanen er utbygget til bydelene, kommer vi oss efvære i tunell eller åpen. Med tidshorisonten som skis- fektivt frem på en miljøvennlig måte samtidig som vi får
seres, vil det være klart for byggestart i 2015. Situa- nyte det flotte bergenske landskapet på veien, smiler Tensjonen vil med andre ord ikke endres med det første. nebekk.
Det er mye som skal avklares og debatteres før første spade kan settes i jorden. I tillegg til ulike trassevalg, vil det
uansett utfall være utfordringer knyttet til å bygge banen,
særlig i Sandviken-området. Sandviken er tett bebygget,

Navn: Madeleine Tennebekk
Alder: 22
Studerer: Master i regnskap og revisjon, NHH
Verv: Kjernestyret NHHS
Stiller til: Kandidat til bystyret i Bergen
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Mestring gir motivasjon

Mestring gir motivasjon, og motivasjon gir mestring, sier Erik Skutle. Foto: Petter Haraldsen

« Ingen er like, og derfor bør vi heller ikke behandle skoleelever likt. »

Erik Skutle
at det kan være praktiske utfordringer enkelte steder.

Ulike nivåer i skolen
Han snakker om retten til fritt nivåvalg,
som baserer seg på at det skal tilbys flere uli- Frafall i skolen
ke nivåer innenfor de ulike fagene i skolen. Tallene varierer mellom ulike kilder, men ferske tall
fra Statistisk sentralbyrå antyder at så mange som
–Jeg tror mange kan se for seg gutten på baker- en av tre ikke fullfører videregående skole på norste rad som aldri opplever å mestre et fag. Samtidig mert tid. Skutle hevder at mangel på tilpasset untror jeg mange også kan se for seg jenten på før- dervisning må ta sin del av skylden. –Det er ikke
ste rad som aldri får de utfordringene hun tren- slik at Bergensskolen vil bli perfekt over natten,
ger for å få ut sitt fulle potensiale. Skutle avviser at bare vi innfører retten til fritt nivåvalg. Det er derdet vil være stigmatiserende for de svake elevene: imot et av mange mindre steg i riktig retning.
–Vi må huske på at vi snakker om retten til fritt nivåvalg, og ikke en nivåinndeling. Det er få ting som er så Som en av Høyres ungdomskandidater ved høstens
stigmatiserende som at læreren snakker over hodet på kommunevalg lover han å gjøre alt han kan for å inndeg, dag ut og dag inn. Retten til fritt nivåvalg vil rette føre retten til fritt nivåvalg i Bergen og Hordaland:
opp mye av problematikken rundt dette, sier Skutle.
–Enkelte har ambisjoner om å vinne kjemi-OL, andre
har ambisjoner om å unngå strykkarakter. Det strider
Praktisk gjennomførbart
Politiske motstandere har påpekt at forsla- mot både forskning og sunn fornuft at elever skal tilget vil være vanskelig å gjennomføre i prak- bys undervisning av middels vanskelighetsgrad, når vi
sis, men Høyrepolitikeren er ikke bekymret: vet at mangfoldet er så stort i norsk skole.
–På noen større skoler kan retten til fritt nivåvalg
innebære at elevene kan velge mellom flere ulike klasserom, der det tilbys undervisning av ulik vanskelighetsgrad. På andre mindre skoler kan det innebære at
elevene får differensierte lekser og oppgaver å jobbe
med i klasserommet. Vi må kunne se mulighetene i
tilpasset undervisning, og ikke bare henge oss opp i
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Navn: Erik Skutle
Alder: 21
Studerer: Medievitenskap, UiB
Verv: Poltitisk ansvarlig i Hordaland Unge Høyre
Stiller til: Kandidat til bystyret i Bergen
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De fortjener bedre

viktigste tiltaket for å ta ny« Det
gårdsparken tilbake til barnefamiliene

og studentene er å finne et verdig alternativ for rusmisbrukerne.
Hannah Atic

»

Det første Hannah Atic så da hun ankom togstasjonen i Bergen var en dyvåt rusmisbruker på en benk.
Nå går bresjen for å ta nygårdsparken tilbake.
- Det er ikke verdig en by som Bergen at det er så
mange unge som tar overdoser her. Parken har blitt
en lovløs enklave, der kriminalitet ikke slås ned på,
og de som trenger hjelp ikke får det, forteller en oppgitt Hannah Atic til Reform.
Hannah er 2. års jusstudent og har vært politisk
engasjert helt siden hun var på videregående skole i
Buskerud. Som student i Bergen har engasjementet
langt fra avtatt. Mens hun tidligere i år var listetopp
for Blå liste, så er hun nå gjort seg til Bergenser og
stiller til bystyret i Bergen. Der vil hun jobbe for en
sak hun tror mange studenter som bor og lever på
høyden er opptatt av.
- Det bor tusenvis av studenter som er påvirket av
rusmiljøet i nygårdsparken. Kollektivet vårt opplevde
et innbrudd av en rusmisbruker, og jeg har mange
venner som forteller lignende historier. Dette er noe

Foto: Thomas Frølich

som angår oss alle, fastslår Hannah.
Den unge studinen forteller at ruspolitikk alltid
må ta utgangspunkt i humanitet og menneskeverd.
Rusmisbrukere trenger først og fremst å bli møtt med
hjelp og respekt. Hun understreker imidlertid at vi
ikke må lukke øynene for åpenbare lovbrudd, bare
fordi det foregår i parken.
- Det viktigste tiltaket for å ta nygårdsparken tilbake
til barnefamiliene og studentene er å finne et verdig
alternativ for rusmisbrukerne. Det vil si at vi må
sikre et godt helse- og oppfølgingstilbud, men også at
det finnes en konkret plass for dem å oppholde seg,
uten at de kommer i konflikt med nærmiljøet.
Hannah håper å ikke bare fremme denne, men også
mange andre saker som opptar studenter, dersom
hun blir valgt inn i bystyret. En ting er sikkert: hun
lar seg ikke pille på nesen.
- Jeg gleder meg til å gå inn i min første valgkamp!
Håper og tror at det blir en spennende og modig
valgkamp der de politiske forskjellene kommer til
syne. Stem på meg! Avslutter en engasjert Hannah.
Navn: Hannah Atic
Alder: 20
Studerer: Rettsvitenskap , UiB
Verv: Organisasjonsekretær i Hordaland Unge Høyre
Stiller til: Kandidat til bystyret i Bergen
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7 ting vi har gjort i Bergen 7 ting vi skal gjøre i Bergen
1. Bygget bybanen
2. Vi har sørget for de beste grunnskoleresultater i landet
3. Halvert eiendomsskatten til glede for
småbarnsfamilier og næringslivet
4. Innført enhetstakst på buss i hele
Bergen
5. Sikret bygging av 727 studentboliger
6. Snudd milliardunderskudd til overskudd
7. Hatt en offensiv kulturpolitikk og økt
kulturbudsjettet

1. Fjerne eiendomsskatten
2. Øke kollektivtilbudet og bygge ut
bybanen til flere bydeler
3. Jobbe for å få flere arbeidsplasser til
Bergen
4. Utvide skjenketidene
5. Fortsette å tilrettelegge for studentfrivillighet og studentkulturen
6. Innføre miljødifferensierte bompenger
7. Fortsette å effektivisere den kommunale driften og sørge for økonomisk
kontroll og ansvarlighet

Foto: Alexander Castillo
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Slik kan du stemme på en studentkandidat
1. Personstemme
Hvis du har funnet studentkandidater du vil stemme på, husk å
sette et kryss ved navnet når du stemmer Høyre.
eller
2. ”Slenger”
Selv om du stemmer på et annet parti, kan du fortsatt gi en
stemme til en av Høyres studentkandidater: bare skriv navnet
på valgseddelen!

tillo
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Hva skjer høsten 2011?

Programmet for semesteret:
25. august:
29.august:
7. september:
19. september:
26. september:
3.oktober:
17. oktober:
31. oktober:
7. november:
14. november:
3. desember:

7-pubs-tur
Konservativ Aften med Harald Victor Hove (kl. 19.00)
Konservativ Aften med Frank Aarebrot (Høyres hus)
Konservativ Aften med Victor Norman
Konservativ Aften med Julie Brodtkorb Voldberg
Konservativ Aften med Heidi Nordby Lunde
Konservativ Aften
Konservativ Aften med Nikolai Astrup
Konservativ Aften med Ine Marie Eriksen Søreide
Konservativ Aften
Julebord

Alle Konservative Aftener avholdes på Maos Lille Røde på Det Akademiske Kvarteret.
Arrangementene begynner kl. 18.00.
Følg med på vår facebookside ”Høyres Studenterforening i Bergen” eller våre nettsider
www.hsfbergen.no for eventuelle endringer og mer informasjon.

Interessert i å melde deg inn i Høyres Studenterforening i Bergen?
(gå inn på www.hsfbergen,no og meld din interesse der)

Betalende medlemmer får:
- Høyremagasinet ”Muligheter” fritt tilsendt i posten
- invitasjoner til skoleringer, Konservative Aftener, vors og diverse sosiale tilstelninger
- stemmerett og kan stille til valg i foreningen
- anledning til å reise på nasjonale og internasjonale arrangementer

