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Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: 
 
Uttalelse E: 20 forslag 
Uttalelse 20: 35 forslag 
 
 
 

Endringsforslag til uttalelser i parallellsesjon 3: 
 
 
Uttalelse E: Mer demokrati 
 
1 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 6-11 
Forslagsstiller: 0 Oslo Venstre 
Forslag: Avsnittet endres til: 
Venstre mener at kampen for demokrati og mer åpenhet er viktig i det norske samfunnet. 
Borgerne må være trygge på at beslutninger som har betydning for samfunnsutviklingen og 
for dem som enkeltmennesker, tas i fora som er åpne og som er under demokratisk kontroll. 
Tiden er også inne for å styrke folkestyret ved å gi flere stemmerett og ha åpnere 
nominasjonsprosesser. 
 
2 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 9-11 
Forslagsstiller: 23 Sesselja Bigseth 
Forslag: Venstre ønsker mer demokrati og mer åpenhet ved blant annet å gi flere 
stemmerrett, ha åpnere nominasjonsprosesser, grunnlovsfeste demokratiske rettigheter og 
begrense muligheten til å kjøpe seg makt. 
 
3 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 18-22 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Avsnittet endres til:  
Venstre mener at nominasjonsprosessene bør bli åpnere og mer inkluderende. Partiene i 
Norge bør bidra til nye, mer åpne nominasjonsprosesser som også gir alle som ikke er 
medlem av et politisk parti mulighet til å kunne påvirke. Venstre ønsker bl.a. å legge til rette 
for å kunne gjennomføre åpne prøvenominasjoner. 
Evt. forklaring:  
 
4 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 18-22 
Forslagsstiller: 104 Eddy Robertsen 
Forslag: Nominasjonsprosesser bør være åpne og inkluderende, og listene i så stor grad 
som mulig bygges nedenfra. Det er i dag for få medlemmer i partiet som er aktive i 
prosessen, i tillegg til at den reelle innflytelsesmuligheten til det enkelte medlem er lav. 
Derfor ønsker Venstre å innføre en nominasjonsprosess som gir medlemmene mulighet til 
direkte påvirkning av listene. Dette betyr at nominasjonskomitéer maksimalt har ansvaret for 
å utarbeide forslag til liste, som alle medlemmer deretter kan gjøre tilføyelser til og stemme 
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over. Endelige lister settes i så måte direkte av grunnplanet. Metodevalg ut over dette bør 
kunne justeres i forhold til lokale forhold, i den enkelte krets. 
 
Evt. forklaring: For vagt formulert, og prøveavstemming er ikke bindende nok. Videre er det 
viktig at man ikke blander parti-interne, åpne prosesser, og helt åpne prosesser. Fullstendig 
åpne prosesser (eksempelvis i USA), forutsetter at man har systemer for at velgere på 
forhånd er registrert, og at de tilkjennegir (og at det noteres ned) hvilken av listene de ønsker 
å stemme på. Det er stort sett ikke mulighet noe sted å stemme på flere av listene, hvor 
denne "primærvalg"-metoden er i effekt. Det vil trolig være svært vanskelig, om ikke direkte 
uønsket, å innføre slike systemer for stemmeregistrering/tilkjennegivelse 
 
5 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 24-26 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Avsnittet endres til: 
Venstre mener det er udemokratisk at de største partiene får et styringstillegg slik som de 
gjør i dagens valgordning. Venstre vil derfor endre første delingstall ved valgoppgjøret fra 1,4 
til 1. 
 
5 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 26 
Forslagsstiller: Østfold Venstre 
Forslag: For å følge opp prinsippet om at alle stemmer skal telle like mye vil Venstre fjerne 
arealtillegget og ikke telle med ikke-norske statsborgere når antall mandater i stortingsvalg 
fordeles mellom fylkene. 
 
6 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 28 
Forslagsstiller: 236 Andreas Skjæret 
Forslag: "Ikke umulig" endres til "i praksis ikke mulig", slik at setningen lyder "I dag er det i 
praksis ikke mulig å stryke listekandidater ved valg." 
 
Evt. forklaring: Det er ikke tillat å stryke i kommune- og fylkestingsvalg, og svært vanskelig å 
få endret partienes liste ved stryking i Stortingsvalg. 
 
7 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 28-29 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: De to første setningene i avsnittet erstattes med: 
Venstre mener at velgerne skal kunne påvirke personvalget mer enn i dag. 
Evt. forklaring:  
 
8 
Strykningsforslag 
Side 78, Linjenr.: 31-32 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Setningen som begynner med «Muligheten for partiene ...» strykes. 
 
9 
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Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 33 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre 
Forslag: "I dag er utjevningsmandatene lite forutsigbare for både velgerne og partiene. 
Derfor vil Venstre at partiene skal stille med nasjonale lister for utjevningsmandater. Dette vil 
medføre at en får en mer forutsigbar valgkamp og velgerne i større grad vet hvem som blir 
valgt." 
Evt. forklaring:  
 
10 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 33 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre 
Forslag: "I dag er utjevningsmandatene lite forutsigbare for både velgerne og partiene. 
Derfor vil Venstre at partiene skal stille med nasjonale lister for utjevningsmandater. Dette vil 
medføre at en får en mer forutsigbar valgkamp og velgerne i større grad vet hvem som blir 
valgt." 
 
11 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 33 
Forslagsstiller: 236 Norges Unge Venstre 
Forslag: I et demokrati er det et grunnleggende prinsipp at alle borgere har like mye makt 
gjennom stemmeseddelen. Dagens valgordning må endres slik at hver stemme teller 
tilnærmet like mye, mens de regionale valgkretsene består som i dag. 
 
12 
Strykningsforslag 
Side 78, Linjenr.: 34-39 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Hele avsnittet strykes. 
 
13 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 39 
Forslagsstiller: 148 Erlend Horn 
Forslag: Dette tilsynet bør ligge utenfor det sentrale østlandsområde for å skape tilstrekkelig 
geografisk avstand og uavhengighet fra Kommunal og Regionaldepartementet. 
 
14 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 40 
Forslagsstiller: Østfold Venstre 
Forslag: Det er viktig for å sikre ytringsfriheten at det tillates politisk reklame i alle medier. I 
en moderne medievirkelighet er det kunstig at det ikke er mulig med politisk reklame i tv eller 
radio all den tid det ikke er mulig å regulere politisk reklame på Internett. 
 
15 
Strykningsforslag 
Side 78, Linjenr.: 41-45 
Forslagsstiller: 214 Jonas Stein Eilertsen, 014 Eddy Robertsen og Østfold Venstre 
Forslag: "Med dagens lovverk er det ingen grenser på hvor mye økonomisk valgkamp- eller 
partistøtte enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan gi. Venstre ønsker en lovendring 
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som innebærer at organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner maksimal kan gi 30 000 kr 
årlig i valgkamp- og partistøtte. Dette kan være et verktøy som vil hindre at organisasjoner, 
bedrifter og enkeltpersoner kjøper seg makt" strykes 
 
Evt. forklaring:  
Østfold: Fjerner ytterligere begrensing av partistøtteregelverk 
Robertsen: Det å kunne bidra med mer enn 30.000 kr, er ikke det samme som å kjøpe seg 
makt, slik det indikeres i forslaget. Videre er det å sette en kronesum som tak svært lite 
fleksibelt, og vanskelig å følge opp i lovverk. Det vil også nødvendigvis måtte innføres tilsyn 
og ettersyn for å følge opp et slikt regelverk 
 
16 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 41-45 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Avsnittet endres til: 
Venstre vil ha full åpenhet om alle økonomiske bidrag som gis som valgkamp- og partistøtte, 
og ønsker en grense for hvor mye organisasjoner, bedrifter og personer maksimalt kan gi i 
valgkamp- og partistøtte. 
 
17 
Strykningsforslag 
Side 78, Linjenr.: 50 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Kulepunktet strykes. 
Evt. forklaring:  
 
18 
Strykningsforslag 
Side 78, Linjenr.: 51 
Forslagsstiller: 020 Østfold Venstre 
Forslag: Kulepunktet strykes 
 
Evt. forklaring: fjerner makstak på partistøtte 
 
19 
Endringsforslag 
Side 78, Linjenr.: 51 
Forslagsstiller: Oslo Venstre 
Forslag: Kulepunktet endres til: 

 ha full åpenhet om alle økonomiske bidrag som gis som partistøtte 
 
20 
Tilleggsforslag 
Side 78, Linjenr.: 52 
Forslagsstiller: 23 Sesselja Bigseth 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 grunnlovsfeste grunnleggende demokratiske rettigheter som foreningsfrihet, 
forsamlingsfrihet, tankefrihet, personvern og personopplysningsvern. 
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Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri 
 
1 
Endringsforslag 
Side 104, linje 3 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Foregangsland for fornybar energi” 
 
2 
Endringsforslag 
Side 104, linje 3 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: "Plusshus og grønne batterier bygger og trygger fremtiden" 
 
3 
Endringsforslag 
Sted: Side 104, linje 5-7 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Venstre har store forventninger til den kommende klimameldingen som 
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lovet skal fremmes i Stortinget før sommeren. En 
av nøklene for å nå målene om lavere klimautslipp er å bytte ut forurensende 
energiproduksjon med ny fornybar kraft.” 
 
4 
Endringsforslag 
Side 104, linje 5-7 
Forslagstiller: Unge Venstre 
Forslag: ”Med flere vindparker, vannkraftanlegg og plusshus, vil Norge på sikt kunne 
produsere mer energi enn vi forbruker, og eksportere fornybar energi til Europa. Ved å gjøre 
Norge til Europas grønne batteri vil Venstre både bekjempe klimaendringer og skape grønn 
vekst i Norge.” 
 
5 
Endringsforslag 
Side 104, linje: 5 til 7 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: “Samfunnet vårt er i dag svært avhengig av fossile og ikke-fornybare energikilder. 
Samtidig er økonomisk vekst og økende energikonsum nært knyttet sammen. Når 
oljeepoken går mot slutten, vil vi derfor møte store utfordringer knyttet til å opprettholde 
velstanden og levestandarden i landet. Sammen med klimautfordringene gir dette stor grunn 
til å satse på tiltak som reduserer vår avhengighet av fossile energikilder, deriblant 
byggevirksomhet med positivt energiregnskap, vannkraftmagasiner som grønne batterier og  
 
6 
Endringsforslag 
Side 104, linje 9 til 29 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Endre til: "Klimaendringene og energimangelen er de alvorligste truslene 
menneskeheten står overfor. Vi er nødt til å tilpasse oss en radikalt endret energi- og 
klimahverdag, og begrense forbruket og utslippene våre for å unngå ukontrollert temperatur- 
og havnivåstigning. FNs klimapanel, IPCC, konkluderte i 2011 at fornybar energi er det mest 
effektive tiltaket for en tilstrekkelig reduksjon av klimagassutslippene. I sin rapport om 
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fornybar energi sier IPCC at 80% fornybart energiforbruk innen 2050 er mulig – hvis vi tar de 
rette politiske beslutningene. Venstre vil støtte realiseringen av dette målet." 
 
7 
Strykningsforslag  
Side 104, linje 9-19 
Forslagsstiller: Unge Venstre 
 
 
8 
Endringsforslag 
Side 104, linje 9-14 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”For å møte klimautfordringene, er det avgjørende at alle land som har store 
muligheter for produksjon av fornybar energi tar disse i bruk, og at energien gjøres 
tilgjengelig for et stort, internasjonalt marked.” 
 
9 
Endringsforslag 
Side 104, linje 16-19 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Norge er en stor vannkraftprodusent, men har like store, ikke utnyttede muligheter 
innen vindkraft. Kombinasjonen av vindkraft og vannkraft gir store muligheter til å regulere 
produksjon, vannkraft kan magasineres når det produseres mye energi fra vind. ” 
 
10 
Endringsforslag 
Side 104, linje 21-24 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Venstre mener det er viktig at det utvikles en strategi som gjør det mulig å etablere 
Norge som en svingprodusent for Europa, som Europas batteri med fornybar energi. Venstre 
mener Norge skal spille en betydelig rolle i Europa som leverandør av ren fornybar energi. 
For å få dette til må arbeidet intensiveres for å få etablert nye bedrede overføringskabler til 
kontinentet og til Storbritannia.” 
 
11 
Endringsforslag 
Side 104, linje 26-29 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Nye kabler til Europa forutsetter også nye kraftlinjer i Norge, spesielt i Sør-Norge, 
men også overføringslinjer fra overskuddsfylker som Sogn og Fjordane som i dag har 
innestengt kraft.” 
 
12 
Tilleggsforslag 
Side 104, linje 30 
Forslagstiller: Unge Venstre og Isaak Elias Bashkevin (NLSF): 
Forslag: ”For at vi skal kunne eksportere mer av energien vi produserer, må vi også redusere 
energiforbruket. Rundt 40% av energiforbruket i Norge og Europa forbrukes i bygninger. Å 
redusere energiforbruket i bygninger er nødvendig for å dempe veksten i etterspørselen etter 
energi. En løsning er å satse på utbygging av plusshus: bygninger som genererer mer energi 
gjennom bygningens driftsfase, enn det blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, 
drift, rehabilitering og riving av bygget. I tillegg kan plusshus i perioder produsere et 
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energioverskudd som kan tilføres kraftnettet. Dermed går bygningen fra å være en del av 
energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen.” 
 
13 
Endringsforslag 
Side 104, linje 31 til 42 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: " Med flere plusshus, vindparker og vannkraftanlegg, vil Norge på sikt kunne 
produsere mer energi enn det forbruker, og tjene penger på fornybar energieksport til Norden 
og Europa." 
 
14 
Endringsforslag 
Side 104, linje 31-35 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Stor overføringskapasitet mot utlandet bidrar også til å gjøre energimarkedet mer 
effektivt, at ren, fornybar energi blir tilgjengelig i et større område og energien får en pris som 
motvirker sløsing.” 
 
15 
Endringsforslag  
Side 104, linje 33-35 
Forslagstiller: Unge Venstre 
Forslag: ”Norge har ikke bare et etisk krav på seg til å bidra til å løse utfordringene, men vi 
har også muligheter i våre store økonomiske muskler og en verdensledende industri vi kan 
bygge på.” 
 
16 
Strykningsforslag 
Side 104, linje 37-42 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: Avsnittet strykes 
 
17 
Strykningsforslag  
Side 104, linje 40-42 
Forslagstiller: Unge Venstre 
Forslag: ”Men, storskala utbygging av ... å ofre natursystemene”. 
 
18 
Endringsforslag 
Side 104, linje 44-45 
Forslagstiller: Unge Venstre 
Forslag: ”Klimagassene kjenner ... Europas kraftforsyning» blir endra til: «Venstre vil etablere 
Norge som et batteri for Europas kraftforsyning.” 
 
19 
Endringsforslag 
Side 104, linje 44-54 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Venstre mener også at de regionale energiselskapene kan gi viktige bidrag til økt 
overføringskapasitet og stiller seg positiv til private initiativ for mer overføringskapasitet til 
Europa. ” 



8 
 

 
20 
Endringsforslag 
Side 104, linje 44 til 54 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: "Men elektrisitet er ferskvare, og til en hver tid må produksjonen tilsvare forbruket 
innenfor kraftnettets utstrekning – hvis ikke forekommer det strømbrudd. Ved overproduksjon 
går energimengden tapt dersom vi ikke har enorme batterier der energien kan lagres. 
Venstre vil bruke eventuell overskuddsenergi til å pumpe vann fra lavereliggende 
vannkraftmagasiner opp til de høyereliggende, og dermed i praksis lagre overskuddsenergi i 
vannet, som potensiell energi. Vannkraftverk med et slikt pumpeanlegg vil fungere som et 
enormt, grønt og utslippsfritt batteri." 
 
21 
Endringsforslag 
Side 105, linje 2-7 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”Venstre forutsetter at linjeføring på land gjøres på en skånsom måte, og at det i 
prosjektene settes av tilstrekkelig med midler til å unngå konflikter med bl.a. naturvernhensyn 
og reiseliv.” 
 
22 
Endringsforslag  
Side 105, linje 5 
Forslagstiller: Unge Venstre 
Forslag: ”10 nye kabler (ca 14000 MW)” blir endra til ”flere kabler.” 
 
23 
Endringsforslag 
Side 105, linje 2 til 7 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: "Ved å styrke og bygge ut kraftnettet mellom Norge og EU, vil overproduksjonen fra 
f.eks. tyske og franske sol- og vindkraftverk kunne lagres i norske vannkraftmagasiner, når 
behovet og forbruket er lavt. Deretter kan vannkraften benyttes ved behov. Dette vil være en 
viktig del av klimaløsningen, samtidig som den fornybare energitilgangen sikres og 
stabiliseres for hele kontinentet. I tillegg skapes arbeidsplasser og verdier i Norge." 
 
24 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 8 
Forslagstiller: Red.nemda 
Forslag: ”For å bygge opp mer kunnskap om mulighetene og utfordringene ved at norske 
vannmagasiner benyttes som “grønne batteri” vil Venstre  styrke de nasjonale 
forskningssentraene for miljøvennlig energi.” 
 
25 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 8  
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: "Energi- og kapitaloverskuddet vi har i denne energiepoken, må investeres nå, 
mens vi fortsatt har tilstrekkelige ressurser og energistabilitet til å gjennomføre skiftet. 
Plusshus-standarden og det grønne batteriet må innfases nå, for å bygge og trygge 
fremtidens levestandard." 
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 26 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Øke den økonomiske støtten Enova gir til bygninger som bygges og rehabiliteres til 
plusshus-standard.” 

 
27 
Tilleggsforslag 
Side 105, Linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Innføre krav til energieffektivisering i forbindelse med rehabilitering av eksisterende 
bygg.” 

 
28 
Tilleggsforslag 
Side 105, Linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Innføre et eget energimerke for plusshus. 
 
29 
Tilleggsforslag 
Side 105, Linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Legge til rette for tettere samarbeid mellom arkitekter og byggherrer.” 
 
30 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Gjøre det enkelt og kostnadsfritt å selge overskuddsenergi fra eget mikrokraftverk til 
kraftnettet.” 

 
31 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 At det skal bygges flere kraftverk (f.eks. bygninger med plusshus-standard), som 
utnytter fornybare energikilder.” 

 
32 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 
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 Styrke og bygge ut kraftnettet og overføringskapasiteten mellom ulike regioner i 
Norge, og mellom Norge og EU, og dermed legge til rette for fornybar 
energiutveksling og eksport.” 

 
33 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Benytte vannmagasinene og vannkraftverkene våre som grønne batterier, ved å 
pumpe vann opp til høyereliggende magasiner i perioder med energioverskudd i 
kraftnettet.” 

 
34 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 Støtte realiseringen av målet om 80% fornybart energiforbruk innen 2050.” 
 
35 
Tilleggsforslag 
Side 105, linje 9 
Forslagsstiller: Isaak Elias Bashevkin (NLSF) 
Forslag: Nytt kulepunkt 

 At bosetningsmønsteret og våre bygde omgivelser – bygninger, byer, infrastruktur 
etc. – skal formes, bygges og tilrettelegges for en mest mulig energieffektiv bruk i 
fremtiden – dvs. følge prinsippene til "smart-growth" i storbyregioner, og 
punkturbanisere distriktsregioner langs lønnsomme kollektive transporttraséer, 
fortrinnsvis på jernbane.” 

 
 


