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Endringsforslag til politiske uttalelser 
 

Forslag 1  
Forslagsstiller:  Hordaland Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  Gjennomgående 
Linje:   Gjennomgående 

Tekst:  Forslaget er å bytte ut begrepet «varm» og «varmere» med «raus» 
og «rausere» i teksten. Gjelder spesifikt på uttalelsens side 1 linje 
4, uttalelsens side 1 linje 8 og uttalelsens side 3 linje 16.  

For eksempel side 3 linje 16: «En stemme til Venstre er en 
stemme på et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn». 

Begrunnelse:   «Raus» rommer den hjertevarmen som vi opplever vi ønsker å 
uttrykke med begrepet «varm». Samtidig har «raus» en del ved 
seg som gjør det sterkere, mer presist og avgrensende, og mer 
vårt.«Raus» kommer fra norrøne «hraustr» som betyr modig og 
dyktig, og i dag viser begrepet til storsinn og romslighet. Noen 
fordeler ved begrepet: 

- Begrepet raus er betegnende for vår liberale politikk som 
hegner om verdier som toleranse, respekt, mangfold og ansvar 
for hverandre. Raus favner vår godvilje og mange venstrefolks 
hjerte. 

- Det er mer politisk og ideologisk enn «varm». 

- Det gir oss/Venstre det verdiladede begrepet vi trenger til å 
favne det vi litt flåsete kan kalle vår «myke side». 

- Det skiller oss i det politiske landskapet fra SVs og Aps 
«solidaritet», Krfs «nestekjærlighet», Høyres «anstendighet» og 
Frps «plikt». 

- Raushet er den rake motsetningen av den småligheten vi kan 
oppleve at det offentlige ordskiftet og noen av våre politiske 
motsetninger som for eksempel Sp og Frp ofte har i spørsmål om 
innvandring, nasjonalisme, proteksjonisme, klima osv., og er slik 
sett et begrep som egner seg til å tydeliggjøre vår posisjon 
sammenlignet med andres. Vi kan møte smålighet med raushet. 

Vår liberalisme og raushet er ikke bare «solidarisk». Vår raushet 
er først og fremst mer åpen og fordomsfri i møte med ulikhet og 
mangfold. Solidaritet og nestekjærlighet er vel og bra, og vi må 
legge vrangviljen til for å få noe negativt ut av det, men det er 
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små viktige forskjeller. Vi passer oss i hvert fall godt for å 
avgrense ønske om å hjelpe til et interessefellesskap, noe 
solidariteten heldigvis også har tatt steget bort fra. Skillet er 
større når det kommer til den solidariske ideen om å gi avkall på 
egeninteresse for å skape kollektive verdier. Her er skillet mest 
tydelig i miljøpolitikken. Vår liberalisme kjemper heller ikke først 
og fremst for å skape likhet, men for aksept for ulikhet. Vi 
anerkjenner retten til å søke et bedre liv, men blander seg ikke i 
hva det er. Vi hjelper ikke av nedlatende medlidenhet, men av 
respekt, toleranse, storsinn og romslighet for andres liv. For oss 
er det en verdi i seg selv - at mennesker er ulike, og tar ulike valg. 
Vi er nysgjerrige i møte med det ukjente, og er glad for at det 
gode liv ikke er likt for alle. Toleranse, respekt og raushet er 
måten vi tilnærmer oss omgivelsene på, enten det er ulikhet, 
mangfold, flyktningekrise, LHBT-rettigheter, kampen mot 
fattigdom eller for å hjelpe vanskeligstilte. Fordi for oss har ulike 
liv, lik verdi.  

Begrepet raus favner denne tilnærmingen på en god måte. 

Innstilling:  Forslaget VEDTAS 

 

Forslag 2 
Forslagsstiller:  Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  2 
Linje:   14 

Tekst:  Vi har vernet Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltene mot 
oljeutbygging. 

Begrunnelse:  Mørefeltene er viktige gyteområde for sild og torskefisk, og bør 
nemnast eksplisitt. 

Innstilling:  Forslaget AVVISES til fordel for 2b 

 

Forslag 2b 
Forslagsstiller:  Redaksjonskomiteen 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  2 
Linje:   14 

Tekst:  Vi har vernet Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, 
Skagerak og Mørefeltene mot oljeutbygging. 

Innstilling:  Forslaget VEDTAS 
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Forslag 3 
Forslagsstiller:  Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  3 
Linje:   2 

Tekst:  ...Vesterålen, Senja, Mørefeltene og andre sårbare hav- og 
gyteområder. 

Begrunnelse:  Viktige felt. 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 

 

Forslag 4 
Forslagsstiller:  Oslo Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  3 
Linje:   8-12 

Tekst: Endre: «Venstre vil i regjering for å bidra til omstilling og 
fremvekst av nye arbeidsplasser. Vi vil fjerne diskriminerende 
regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore 
bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn 
lønnsmottakere. Særlig viktig er det å legge til rette for flere 
kvinnelige gründere. En liberal næringspolitikk sikrer gode vilkår 
for dem som tør å satse tid og penger for å skape en 
arbeidsplass for seg selv og noen flere.» 

 Til: «Venstre vil i regjering for å bidra til nye arbeidsplasser. Å 
gjøre det enkelt å være gründer, er noe av det viktigste vi kan 
gjøre for å møte behovet for omstilling i økonomien, og for å 
utvikle nye ideer og næringer. For å få til det, må vi fjerne 
diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere betaler 
mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere. 
Særlig viktig er det å legge til rette for kvinnelige gründere og 
gründerskap i tradisjonelt kvinnedominerte sektorer.» 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 
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Forslag 5 
Forslagsstiller:  Oslo Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  3 
Linje:   27-30 

Tekst:  Endre: «Staten har en særlig rolle i å sikre at landbruk, havbruk og 
fiskeri bidrar til spredt bosetning og næringsutvikling. Venstre vil 
arbeide for å flytte stadig flere oppgaver ut fra staten til 
kommuner og regioner. En liberal distriktspolitikk skal både gjøre 
det mulig å bo i hele landet og gi borgerne økt innflytelse over 
egen hverdag.» 

Til: «Staten har en viktig rolle i å sikre at landbruk, havbruk og 
fiskeri bidrar til gode nærmiljø og bærekraftig næringsutvikling 
over hele landet. Å flytte oppgaver fra staten til regioner og 
kommuner gir bedre lokale løsninger og sprer makt. En liberal 
distriktspolitikk flytter beslutningene nærmere folk, gir borgerne 
økt innflytelse over egen hverdag og bygger sterke og 
nyskapende regioner. Den gjør det mulig å leve i og å utvikle små 
og store lokalsamfunn over hele landet.» 

Innstilling:  Forslaget VEDTAS 

 

Forslag 6 
Forslagsstiller:  Oslo Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  3 
Linje:   32 

Tekst:   Endre «Venstre vil sikre at makten spres i kultur-Norge.» 

Til «Norge skal ha et fritt, sterkt og selvstendig kulturliv. Kunst og 
kultur har egenverdi. Venstre vil satse både på talentene og 
bredden innen alle felt, om det er billedkunst, musikk, dans eller 
andre kulturuttrykk. Alle skal ha muligheter for gode 
kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.» 

Innstilling:  Forslaget VEDTAS 

 

 

 

 



 

 5 

Forslag 7 
Forslagsstiller:  Oslo Venstre 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
På side:  4 
Linje:   2 

Tekst:  De store utfordringene vi står overfor, innen miljø, økonomiske 
ringvirkninger og internasjonal terrorisme, kan ikke løses uten 
gode overnasjonale avtaler og institusjoner. 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 

 

Forslag 8 
Forslagsstiller:  Åse Birgitte Skjærli, Akershus Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  4 
Linje:   8-28 

Tekst:   Alle «blågrønn» erstattes med «grønnblå». 

Begrunnelse:  Dette er et viktig signal å sende. Vi fremmer grønne verdier, med 
blå virkemidler. Ikke blå verdier ispedd grønt. Samtidig fokus på 
oss selv og Venstre, vi viser at vi går til valg på vårt program og 
ikke som et vedheng til Høyre. 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 

 

Forslag 9 
Forslagsstiller:  Gro Skartveit, Nils Bjarne Voll, Anja Berggård Endresen, Elisabet 

Klette, Jonas T. Vevatne 

Type forslag:  Strykningsforslag 
På side:  4 
Linje:   10-11 

Tekst:  Setningen «Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil 
søke å samarbeide på borgerlig side etter valget» strykes. 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 
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Forslag 10 
Forslagsstiller:  Jonas T. Vevatne  
Type forslag:  Endringsforslag 
På side:  4 
Linje:   10-11 

Tekst:  Subsidiært forslag til 9: 
Endre setningen til «Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og 
vi vil søke å samarbeide med borgerlige partier etter valget.» 

Innstilling:  Forslaget AVVISES 

 

 


