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LM-09 Alle endringsforslag til stortingsvalgprogrammet 
Dette dokumentet inneholder alle endringsforslag til stortingsvalgprogrammmet 2017 – 2021. Det har to deler. Del en 
inneholder alle forslag som er opprettholdt til individuell behandling på landsmøtet. Del 2 inneholder alle forslag som ikke 
er opprettholdt. Disse vil bli behandlet i blokk. Begge delene er organisert etter programforslagets kapittelinndeling. 
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DEL 1: ENDRINGSFORSLAG TIL INDIVIDUELL BEHANDLING  
 

ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 1. KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER 
[side 8 - 18 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 6) Magdalena Lindtvedt / meg selv type: Legge til på side 8 / Linje: 3  

Innspill: Endringsforslag: Nytt innledende avsnitt  

«Vi har tro på det kommunale selvstyret og mener at staten tar for mange av beslutningene i Norge i dag. Derfor arbeider vi 
for å flytte politisk makt nærmere lokalsamfunn og borgere og Venstre har som et av sine hovedmål for et levende 
folkestyre at mer beslutningsmyndighet skal flyttes til kommunene og regionene.  Venstre sin politikk for barn er å 
garantere at alle får like forutsetninger som vi styrer med planverk sentralt men lokal mulighet å utforme best tilbud i sin 
kommune. Fordi at vi har tro på kloke kommunale folkevalgte og kloke foreldre. 

Kommentar: Venstre sine liberale prinsipper ligger til grunn for hvordan skole og barnehage skal drives. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 10) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 13 - 15  

Innspill: Setningene «Gode lærere med sterk… … for lærere og barnehageansatte.» endres til:  

«De viktigste faktorene som betyr mest for å utvikle en god skole er at læreren har høg fagkompetanse, pedagogisk 
kompetanse og didaktisk kompetanse. Venstre vil derfor fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere og 
barnehageansatte.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 15) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 8 / Linje: 25  

Innspill: legge til «og barnehagelærerutdanning» til slutt i kulepunktet «større vekt på praksis gjennom lærerutdanningen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 19) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 8 / Linje: 27  

Innspill: Stryke ordet «sertifisering» fra kulepunktet «økt status for lærerne gjennom høyrere krav til utdanning 
sertifisering, og lønnsløft.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 27) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 6  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Mannlige rollemodeller er viktig i barnehagen, spesielt for guttene; Venstre vil derfor styrke rekrutteringen av menn til 
barnehagene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 31) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 9 / Linje: 11-12  

Innspill: Hakepunktene «at minst 80 % av alle barnehageansatte…» og «at minst 50 % av ansatte skal ha …» endres til: 

«øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene». 

Kommentar: Subsidiært forslag til forslag # 29 og # 30. Helt umulig å gjennomføre for f.eks. familiebarnehager. Generelt 
framstår punktet uklart i den forstand om det er et slags «fromt ønske» Venstre har, eller om det er noe Venstre vil lov- eller 
forskriftsregulere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)         Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 33) Christer M.L. Bendixen / type: Legge til på side 9 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at det skal utarbeides en norm for gruppestørrelser i barnehagen.» 

Kommentar: Før «barnehageløftet» var det vanlig at småbarnsavdelinger var på 9 barn, og storbarnsavdelinger på 18. I 
dag har ivrige eiere og politikere på jakt etter barnehageplasser sørget for at større grupper har blitt vanligere, uten at det 
hverken finnes forskningsmessig eller erfaringsmessig grunnlag for å si at dette er bra for barna – tvert i mot! I tillegg har 
gjennomsnittsalderen på småbarnsavdelingene sunket med alle ettåringene som begynner i barnehagen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 40) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 9 / Linje: 21  

Innspill: Stryke ordet «gratis» fra overskriften «Gratis Barnehage». 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden eller dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden til fordel 
for de som har minst. (Henger sammen med forslag # 46 og 47, forslag # 176 og 178 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 984 i 
kap. 11) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 42) Haakon Riekeles / type: Endre på side 9 / Linje: 21 - 26  

Innspill: Overskriften, brødteksten og første hakepunkt under underkap. 1.2 endres til: 

«1.2 Barnehage til alle  

De fleste barn i Norge går i barnehage. Barnehage er et viktig tilbud for å gi barn like muligheter, for å forberede barn til 
skolegang og for språkopplæring. Venstre vil at alle skal ha mulighet til å sende sine barn i barnehage og vil derfor 
differensiere betalingen etter inntekt, med gratis barnehage til familier med lav inntekt. Fordi barnehagen får et stadig 
større pedagogisk innhold og er stadig viktigere for å sørge for at barn er forberedt til å begynne på skolen, mener Venstre 
at barnehage til 5- og 4-åringer etterhvert bør bli gratis.  

Venstre vil:  

✓ Innføre differensiert foreldrebetaling etter inntekt, med gratis barnehage for familier med lav inntekt - gradvis 
redusere foreldrebetaling i barnehage for 5- og 4-åringer, med mål om at det skal bli gratis på sikt.»  

✓  

Som konsekvens strykes linje 9 til 24 på side 94, og linje 24 på side 104.  

Subsidiert, samme forslag uten siste kulepunkt og uten siste setning i brødteksten. 

Kommentar: Det er dårlig bruk av offentlige ressurser å gi gratis barnehage til alle, når det store flertallet ikke har 
problemer med å betale for det. 96,6 prosent av barn i alderen 3-5 år går i dag i barnehage. Å gjøre det gratis for alle er 
derfor svært lite målrettet. Gratis barnehage er også klart dyrere enn programkomiteen har lagt til grunn. Det koster 
anslagsvis 11,6 mrd. kroner, mens gratis SFO koster 4-5 mrd. kroner. I sum er det mer enn man kan spare på å erstatte 
barnetrygden med en målrettet ordning. Å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO vil også ramme foreldre 
med under middels inntekt og eldre barn svært hardt. Den dyreste tiden å oppdra barn er når de er i tenårene, og det er da 
dårlig råd virker mest ekskluderende. Se forslag # 45 med noe av samme meningsinnhold. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 45) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 9 / Linje: 23 - 26  

Innspill: Setningen «Venstre vil ha gratis barnehage for alle…» endres til: 

«Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn fra lavinntektsfamilier, og alle 4- og 5-åringer, samtidig som vi styrker 
kvaliteten og valgmulighetene i barnehagene.» 

Kulepunktet (linje 26) «ha gratis barnehage for alle barn.» endres til:              

«ha gratis barnehage for alle barn fra lavinntektsfamilier og alle 4- og 5-åringer.» 

Kommentar: Se forslag # 42 med noe av samme meningsinnhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 46) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 9 / Linje: 24 - 24  

Innspill: Legge til «i lavinntektsfamilier» i setningen «Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier, 

samtidig…» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden eller dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden til fordel 
for de som har minst. (Henger sammen med forslag # 40 og 47, forslag # 176 og 178 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 984 i 
kap. 11) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 47) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 9 / Linje: 26 

Innspill: Legge til «i lavinntektsfamilier» i hakepunktet «ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier, 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden eller dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden til fordel 
for de som har minst. (Henger sammen med forslag # 40 og 46, forslag # 176 og 178 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 984 i 
kap. 11) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 50) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi barn rett til barnehageplass fra fylte ett år»  

Kommentar: Nytt punkt. Dette gjøres i Sverige, Danmark og Finland. Opprinnelig forslag fra borgerlig side da rett til 
barnehageplass ble innført i Norge. Dette vil være i bedre samsvar med reglene knyttet til foreldrepermisjon og når 
foreldrene skal tilbake til arbeid.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 52) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 9 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Hakepunktet «åpne for kveldsåpne barnehager,…» endres til:  

«gi mulighet for å utvide barnehagens åpningstid.» 

Kommentar: Vi mener ansvaret for at foreldrene skal klare å være i jobb med små barn er at arbeidsgiver må tilpasse 
oppgaver og arbeidstid i småbarnstiden. Barna må stå i fokus og de trenger sine foreldre og ro på kvelden.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 64) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 10 / Linje: 23  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at kommunene skal ha plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud dersom foreldrene krever det.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 72) Ingeborg Briseid Kraft / type: Legge til på side 10 / Linje: 30  

Innspill: Hakepunkt til slutt i underkap. 1.4:  

«Venstre vil: 

✓ utrede fordeler og ulemper av å redusere antall år i grunnopplæringen fra 13 til 12 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 73) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 10 / Linje: 31  

Innspill: Tillegg til slutt i underkap. 1.4: 

«Ingen elever går igjennom grunnskolen med nøyaktig samme interesser, talenter og styrker. De praktisk- estetiske fagene 
har i dag blitt marginalisert på bekostning av teorifag, og vi har fått en grunnskole som ikke er tilpasset elever med kreative 
styrker og talenter. For å lykkes med skolen er det viktig at hver enkelt elev får tatt ut sitt beste potensiale. Det er derfor 
viktig å styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 74) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 10 / Linje: 31  

Innspill: Tillegg til slutt i underkap. 1.4: 

«I 5-årig lærerutdanning må det legges til rette for spesialisering i praktisk- estetiske fag. I læreplanene må det stilles krav 
om spesialisert kompetanse for å undervise i kunstfag og musikk i grunnskolen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 83) Margrethe Reusch / type: Slette på side 11 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede…» strykes. 

Kommentar: Alle nye lærere er nå mastergradsutdannet. Er det ment at samtlige lærere skal få redusert studiegjeld? 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 83B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 11 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede…» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 89) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Nytt forslag på side 11 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ha mer seksualundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Vi vil også legge til rette 
for etterutdanning og kurs i faget.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 89B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 11 / Linje: 19 - 19  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ha mer seksualundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Vi vil også legge til rette 
for etterutdanning og kurs i faget.» 

Kommentar: Viktig for å styrke seksualundervisningen 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 95) Anja Johansen / type: Legge til på side 11 / Linje: 33  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning, blant annet gjennom mer 
praksis, klare krav til bestått praksis og standarder for hvem som kan bli veiledere for praksisstudenter.» 

Kommentar: Det er bare bla-bla-bla å si at vi vil heve kvaliteten på ppu. HVORDAN vil vi gjøre det?  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98) Ottar Gadeholt / type: Slette på side 12 / Linje: 1 - 5  

Innspill: Hakepunktene «Innføre en godkjenningsordning for lærere…», «stille krav om at skolens ledelse skal ha 

utdanning…» og «innføre en sertifiseringsordning…» strykes.    

Kommentar: Ad «innføre en godkjenningsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i skolesektoren»: Dette burde 
slettes. Sertifiseringsordninger tar tid og krever byråkrati/forvaltning. Venstre burde profilere seg på at vi har tillit til at 
utdannede lærere vet hva de snakker om, og at vi ikke vil blande oss inn med detaljstyring.  Ad «stille krav om at skolens 
ledelse skal ha utdanning i skoleledelse»: Dette burde slettes. Formell utdannelse innen skoleledelse (dette gjelder forøvrig 
helseledelse også) forårsaker mer top-down-styring og mindre medbestemmelsesrett for lærerne, og fremelsker broilere. 
Det er langt mer ønskelig at erfarne, dyktige lærere sitter i rektorstillinger, de vet langt bedre hvor skoen trykker. En utfasing 
av «skoleledelsesprogrammer» (hvis disse finnes) er langt mer fornuftig.  Ad «innføre en sertifiseringsordning for lærere i 
samarbeid med utdanningssektoren.»: Dette burde slettes. Argumentet står over. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (første hakepunkt strykes redaksjonelt fordi det er samme realitet som gjentas i siste) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98E) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 12 / Linje: 3 

Innspill: Hakepunktet «stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning…» strykes 

Kommentar: Det viktigste er ikke å ha utdannelse, men å være egnet for oppgaven. Bryter med målsettingen om å få andre 
yrkesgrupper inn i skolen 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98F) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 12 / Linje: 4 - 5 
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Innspill: Hakepunktet «innføre en sertifiseringsordning…» strykes. 

Kommentar: Unødvendig byråkrati som ikke vil føre til bedre lærere 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 14  

Innspill: Setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og vi vil gjøre det enklere for 
elever som har et fremmedspråk som morsmål å få formell opplæring i dette språket.» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105B) Jan Rune Traa / Vestfold type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 14  

Innspill: Setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og vi vil gjøre det enklere for 
elever som har et fremmedspråk som morsmål å få formell opplæring i dette språket.» strykes.  

Kommentar: Det er betenkelig at mange språksvake elever som allerede sliter med norsk og engelsk, skal måtte tvinges inn i 
et ekstra språkfag. Dessuten krever forslaget at vi må nedprioritere noe annet i skolen hvis vi ikke skal øke timerammetallet i 
grunnskolen, - og det har ikke Venstre foreslått?  Forslaget er heller ikke mulig å gjennomføre. Det finnes ikke kvalifiserte 
lærere til et obligatorisk fremmedspråk nummer to fra 5.klasse. og det vil ta lang tid før disse lærerne eventuelt kan 
utdannes. Spesielt i en periode da skolene sliter med tilgangen på nok kvalifiserte engelsklærere etter de nye 
kompetansekravene virker det som en veldig feil prioritering å innføre et nytt obligatorisk fremmedspråk. (Henger sammen 
med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105C) Geir Helge Sandsmark / type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 14 

Innspill: Setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og vi vil gjøre det enklere for 
elever som har et fremmedspråk som morsmål å få formell opplæring i dette språket.» strykes.  

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til innføring av nytt obligatorisk fremmedspråk. Dette gir økt timepress på andre fag 
inkludert andre fag enn de rent boklige. (Henger sammen med forslag # 114B-114K)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

----  

(# 105D) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes.  

Kommentar: Innføring av et obligatorisk fremmedspråk fra 5. trinn i grunnskolen, vil bidra til flere skoletapere, og gi mange 
flere barn en vanskelig start på livet. Mange barn har bedre anlegg for praktiske ferdigheter, og to fremmedspråk vil kunne 
bidra til å svekke læringen av de andre teoretiske fagene, om omfanget av teoretiske fag i grunnskolen økes ytterligere. 
(Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105E) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes. 

Kommentar: Hvor rekrutterer vi lærerkrefter, når vi ikke en gang klarer å dekke opp de som skal undervise i fremmedspråk 
fra åttende trinn? Sier ikke noe om å utvide skoledagen, hvilke fag skal dette da tas fra? Gjør det vanskeligere for 
fremmedspråklige, eller barn som allerede sliter i skolen hvis man innfører enda et språk. (Henger sammen med forslag # 
114B-114K) 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105F) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105G) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105H) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes. 

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 105I) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 12 / Linje: 11 - 12 

Innspill: Først del av setningen «Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og» strykes. 

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til innføring av nytt obligatorisk fremmedspråk. Dette gir økt timepress på andre fag 
inkludert andre fag enn de rent boklige. (Henger sammen med forslag # 114B-114K) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 108) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 17 - 19 

Innspill: Siste del av setningen «og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til 
en nedprioritering av arbeidet med sidemål» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 109) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 12 / Linje: 17 - 19  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Venstre vil sikre at sidemålsopplæring er likestilt med hovedmålopplæring. I dag starter elevene med opplæring av 
sidemålet i 8. klasse. Det vil si at et skriftspråk blir prioritert i 7 år foran et annet. Elevene på ungdomstrinnet blir likevel 
vurdert likt på begge målform. For å sikre at begge målformer blir likeverdig behandlet og at elever blir vurdert ut fra like 
kriterier vil Venstre sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen.» 

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 123) 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)  Opprettholdt av: Naomi Ichihara Røkkum, Venstrekvinnelaget 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 110) Peder Hauge og Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 12 / Linje: 17 - 21  
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Innspill: Avsnittene endres til:   

«Det er viktig at elevene behersker både nynorsk og bokmål. For å sikre dette ønsker Venstre at elevene skal få 
sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag, og at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen. Både nynorsk og 
bokmål bør brukes i undervisningen, og ordningen med egen karakter i sidemål skal videreføres.» 

Kommentar: Eigen sidemålskarakter styrker statusen til, sikrar undervisning i, og sikrar prøving i sidemål. Det er særleg 
viktig i ein karakterstyrt skule. Ordninga med eigen sidemålskarakter er knytt til offisiell norsk språkpolitikk, der bokmål og 
nynorsk er likestilt. Denne likestillings må vere reell - særleg i skulen. Vi bør prioritere meir nynorsk (tidlegare), betre 
opplæring, styrking av nynorskdidaktikken i lærarutdanninga . (Henger sammen med forslag # 119-119B) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 110B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre / type: Endre på side 12 / Linje: 17 - 21  

Innspill: Avsnittene endres til:   

«Det er viktig at elevene behersker både nynorsk og bokmål. For å sikre dette ønsker Venstre at elevene skal få 
sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag, og at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen. Både nynorsk og 
bokmål bør brukes i undervisningen, og ordningen med egen karakter i sidemål skal videreføres.» 

Kommentar: Eigen sidemålskarakter styrker statusen til, sikrar undervisning i, og sikrar prøving i sidemål. Det er særleg 
viktig i ein karakterstyrt skule. Ordninga med eigen sidemålskarakter er knytt til offisiell norsk språkpolitikk, der bokmål og 
nynorsk er likestilt. Denne likestillings må vere reell - særleg i skulen. Vi bør prioritere meir nynorsk (tidlegare), betre 
opplæring, styrking av nynorskdidaktikken i lærarutdanninga . (Henger sammen med forslag # 119-119B) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114) Anja Johansen / type: Endre på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» endres til:  

«innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn»  

Kommentar: Min kulepunkttekst gjentar teksten fra avsnittet over (linje 12) som erstatning for gjeldende tekst. Engelsk bør 
ikke omtales som et fremmedspråk. Bruken av engelsk er så utbredt at engelsk er mer å betrakte som et andrespråk enn et 
reelt fremmedspråk (slik det å lære russisk, tysk osv. er) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114B) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: Begrunnelse: Elevene bør først bør bli trygge i norsk og engelsk. Vi er og usikre på om det er mulig å skaffe 
kvalifiserte lærarar til et slikt løft. (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114C) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114D) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114E) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: Forlenginga av St.meld.nr. 28 skal det utarbeidast nye læreplanar der djubdelæring er eit sentralt poeng, då 
skal ein vere varsam med å leggje til fleire fag før ein har fått gått runden med kva som skal ut av dagens planar. Det vil 
også vere stor mangel på kvalifiserte framandspråkslærarar, og det er grunn til å stille spørsmål med kva type 
språkopplæring elevane vil få dersom ukvalifiserte lærarar må ta på seg denne undervisninga. (Henger sammen med forslag 
# 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114F) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114G) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 23 

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114H) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Slette på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114I) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114J) Geir Helge Sandsmark / type: Slette på side 12 Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til innføring av nytt obligatorisk fremmedspråk. Dette gir økt timepress på andre fag 
inkludert andre fag enn de rent boklige. (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 114K) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 12 / Linje: 23 
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Innspill: Hakepunktet «ha to obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn» strykes.  

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til innføring av nytt obligatorisk fremmedspråk. Dette gir økt timepress på andre fag 
inkludert andre fag enn de rent boklige. (Henger sammen med forslag # 105-105I) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 119) Peder Hauge og Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Hakepunktet «ha en bred og god opplæring i begge målformer» endres til følgende tre hakepunkt:  

✓ «sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter»  
✓ at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag  

✓ at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen.» 

Kommentar: Eigen sidemålskarakter styrker statusen til, sikrar undervisning i, og sikrar prøving i sidemål. Det er særleg 
viktig i ein karakterstyrt skule. Ordninga med eigen sidemålskarakter er knytt til offisiell norsk språkpolitikk, der bokmål og 
nynorsk er likestilt. Denne likestillings må vere reell - særleg i skulen. Vi bør prioritere meir nynorsk (tidlegare), betre 
opplæring, styrking av nynorskdidaktikken i lærarutdanninga.  (Henger sammen med forslag # 110-110B) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 119B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Hakepunktet «ha en bred og god opplæring i begge målformer» endres til følgende tre hakepunkt:  

✓ «sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter 
✓ at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag  

✓ at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen.» 

Kommentar: Eigen sidemålskarakter styrker statusen til, sikrar undervisning i, og sikrar prøving i sidemål. Det er særleg 
viktig i ein karakterstyrt skule. Ordninga med eigen sidemålskarakter er knytt til offisiell norsk språkpolitikk, der bokmål og 
nynorsk er likestilt. Denne likestillings må vere reell - særleg i skulen. Vi bør prioritere meir nynorsk (tidlegare), betre 
opplæring, styrking av nynorskdidaktikken i lærarutdanninga.  (Henger sammen med forslag # 110-110B) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 122) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 12 / Linje: 27 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag.» 

Kommentar: Jo flere som kan tegnspråk, jo bedre. Dessuten er det et språk mange elever ønsker å lære. Viktig med en slik 
mulighet for søsken og slektninger av døve og hørselshemmede. Det er også inkluderende dersom en hørselshemmet og 
tegnspråklig person er integrert på en hørende skole. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 123) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha sidemålsopplæring fra 1. klasse.» 

Kommentar: (Henger sammen med forslag # 109) 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)  Opprettholdt av: Naomi Ichihara Røkkum, Venstrekvinnelaget 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 129) Christian Grønlie Herzog / type: Legge til på side 13 / Linje: 4 

Innspill: Nytt avsnitt: 
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«Når seksåringene begynner på skolen er det store forskjeller i modenhet mellom barna. Vi vet at jenter er mer modne enn 
gutter og at barn født tidlig på året er mer modne enn de født sent på året. Forskjellen på en jente født i januar og en gutt 
født i desember kan tilsvare flere år. De umodne barna, med overvekt av gutter og barn født sent på året, blir hengende 
etter på skolen. Dette kan forsterkes gjennom skoleløpet og reduserer disse barnas muligheter senere i livet.  En måte å 
dempe denne urettferdige forskjellen på er å ha to årlige opptak til skolen. Da blir det mindre forskjeller mellom barna. Det 
blir også mindre dramatisk å la tidlig modne barn starte tidligere på skolen og la sent modne barn bli litt lenger i barnehage, 
noe som gjør at slike barn vil komme i klasser som passer dem bedre. Et slikt opplegg vil også ha den heldige bieffekten at 
det blir ledige plasser i barnehagene både i august og januar, slik at færre barn vil måtte vente på barnehageplass.»  

Kommentar: Dette forslaget kan gi færre skoletapere og bedre talentutvikling. Det vil også redusere behovet for tilpasset 
opplæring som kommer av umodne skolestartere, slik at innsatsen kan rettes inn mot de som trenger det av andre grunner 
enn at de burde ha ventet et halvt år med å begynne på skolen (eller burde startet et halvt år tidligere).  Det andre avsnittet 
i forslaget inneholder også argumentasjon for forslaget. Der kan evt kortes ned om teksten er for lang. (Henger sammen 
med forslag # 130. Se også forslag # 143 med noe av samme meningsinnhold) 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 130) Christian Grønlie Herzog / type: Legge til på side 13 / Linje: 6   

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«åpne for at kommunene kan starte forsøk med to årlige opptak til skolen.» 

Kommentar: Kulepunktet hører sammen med forslag om tilleggstekst på linje 5. (Henger sammen med forslag # 129. Se 
også forslag # 143 med noe av samme meningsinnhold) 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 143) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 13 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«åpne for utsatt skolestart for barn født sent på året, og særlig tilby det til gutter.» 

Kommentar: Barn født sent på året gjør det dårligere fordi de er mindre modne når de starter på skolen. Det er særlig et 
problem for gutter, ettersom de ofte blir modne senere enn jenter. Det kan bidra til dårligere skoleresultater og frafall. I dag 
er det vanlig å ha en svært restriktiv holdning til utsatt skolestart, også når foreldrene selv ønsker det. Se også forslag # 129-
130 med noe av samme meningsinnhold) 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 144) Lars Peter Østrem / type: Legge til på side 13 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en minstenorm på lærertetthet» 

Kommentar: I dag står venstre i spagaten mellom å innføre en grense eller ikke. Vi var et lærerparti, ønsker vi å bli det på 
nytt, så må vi lytte til UDF og lærere og innføre en norm for lærertetthet! 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)  Opprettholdt av: Lars Peter Østrem, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 146) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 13 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fjerne ordenskarakteren. Straff og anmerkninger er en lettvint løsning på utagerende oppførsel hos ungdom, men 
virkningen er diskutabel. En må heller fokusere på miljøarbeid rundt ungdom for å hindre utagering, og jobbe for å forbedre 
situasjonen for eleven.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 147) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 13 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fjerne lovpålagt krav om leksehjelp.» 

Kommentar: Kommunene selv vet best hvordan de skal prioritere sine egne ressurser 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 167-X) Kjartan Almenning type: Endre på side 14 / Linje: 14 - 15 

Innspill: Hakepunktet «at klager på skolenes manglende oppfølging av mobbing skal behandles av Fylkesmannen» endres 
til: 

«at tilsyns- og klagemyndigheten med skolenes arbeid med skolemiljø og mobbing, skal ligge hos Fylkesmannen som også 
har tilsyn med barnevern og andre tilknyttede områder» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se innstilling på forslag # 167 om å stryke hele punktet.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 173) Annamaria Gutierrez / type: Nytt forslag på side / Linje: 23  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjennomføre et prøveprosjekt for å introdusere yogaundervisning i skoleplanen for å hjelpe unge til å kunne håndtere 
stress.» 

Kommentar: Stressykdommer hos unge i Norge øker kraftig, ifølge Rikshospitalet. De siste fem årene har antall innleggelser 
av unge med stressrelaterte sykdommer på Rikshospitalet økt med 400 prosent, skriver VG. Sykehuset har plass til 50 i året 
og har hatt fulle lister de siste årene. Avdelingsoverlegen mener prestasjonspress i skolen, med mange tester og lite fri, har 
mye av skylden. Psykologiprofessor Ingunn Hagen ved NTNU har fordjupa seg i effekt av yoga på unge. Hun har leda 
forskingsprosjekt om unge menneske sine erfaringar med yoga, og understrekar at stress ikkje berre er skadeleg for 
kroppen, men for hjernen også. https://www.nrk.no/finnmark/vil-ha-yoga-inn-i-skulen-1.13352143  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 176) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 14 / Linje: 29  

Innspill: Legge til «for alle lavinntektsfamilier» til slutt i setningen «vil derfor at SFO skal være gratis for alle 
lavinntektsfamilier.» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden 
til fordel for de som har minst. Henger sammen med forslag # 40, 46 og 47, forslag # 178 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 
984 i kap. 11) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 178) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 14 / Linje: 33  

Innspill: Legge til «for alle lavinntektsfamilier» til slutt i hakepunktet «at SFO skal være gratis for alle lavinntektsfamilier.» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden 
til fordel for de som har minst. Henger sammen med forslag # 40, 46 og 47, forslag #176 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 
984 i kap. 11 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 183) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 15 / Linje: 1 - 2  

Innspill: ordene «frivillighet» og «idrett» strykes fra hakepunktet «at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor 
frivillighet, ernæring, kunst, og kultur og idrett» 

Kommentar: Dette har potensiale til å ødelegge frivilligheten/idretten 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (se også forslag # 188) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 186) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 15 / Linje: 6 

Innspill: hakepunktet «prøve ut utvidet SFO-tilbud til og med 7. klasse» strykes. 

Kommentar: Kostbart, familiens ansvar, upraktisk med våre skolebygg, hvem skal dele ut, går ut over undervisningstid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 186B) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 15 / Linje: 6  

Innspill: hakepunktet «prøve ut utvidet SFO-tilbud til og med 7. klasse» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 188) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 15 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «stimulerer til samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om tilbud på SFO» strykes. 

Kommentar: Dette har potensiale til å ødelegge frivilligheten/idretten 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (se også forslag # 183) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 189) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 15 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre forsøk med leksefri skole etter mønster av Finnland.» 

Kommentar: Ved å ta bort leksene fra skolen vil elevene kunne få mer tid til å lære på andre arenaer når de ikke er på 
skolen. Kvalitet i innlæring er bedre enn kvantitet. Ved å kunne slappe av og bedrive fritidsaktivitet vil også barna være mer 
motiverte og opplagte den tiden de tilbringer på skolen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)          Opprettholdt av: June Marcussen, Agder Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 191) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 15 / Linje: 18  

Innspill: Formuleringen «livssyn,» strykes fra setningen «Det er viktig at livssyn, alternativ pedagogikk eller kvalitet…» 

Kommentar: Det bryter med vårt syn at staten skal være sekulær at staten samtidig økonomisk støtter egne skoler basert 
på et bestem livssyn. Det er også ekskluderende i og med at skolen i realiteten bare er åpen for barn hvis foreldre har et 
bestem livssyn. Skolen bør være livssynsnøytral. Punktum. Dårlig integreringspolitikk er et også. Henger sammen med 
forslag # 200 og # 1573 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 196) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 15 / Linje: 27 - 29  

Innspill: Hakepunktet «fjerne bestemmelsen om at friskoler mister statlig støtte ved en elevs ubegrunnede fravær ut over 
20 dager, når skolen fortsatt har ansvar for eleven» strykes 
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Kommentar: God bestemmelse 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 198) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Slette på side 15 / Linje: 30  

Innspill: Hakepunktet «ha krav om minimum antall elever for at en friskole skal bli etablert» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 199) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 15 / Linje: 30 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ikke godkjenne friskoler dersom en etablering vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.» 

Kommentar: Begrunnelse: Videreføre dagens lov med nylig vedtatte endringer vedr kommunenes påvirkningsmulighet 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 200) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 15 / Linje: 30 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ikke tillate friskoler i årstrinn 1-10 basert på religiøst grunnsyn.» 

Kommentar: Det bryter med vårt syn at staten skal være sekulær at staten samtidig økonomisk støtter egne skoler basert 
på et bestem livssyn. Det er også ekskluderende i og med at skolen i realiteten bare er åpen for barn hvis foreldre har et 
bestem livssyn. Skolen bør være livssynsnøytral. Punktum. Dårlig integreringspolitikk er et også. Henger sammen med 
forslag # 191 og # 1573 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 212) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 16 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi elever mer valgfrihet ved å redusere antall obligatoriske fag og timetallet for obligatoriske fag i videregående skole.» 

Kommentar: Norsk skole har flere obligatoriske fag enn de fleste andre land på videregående nivå. Det gir en skolegang 
som er lite tilpasset den enkeltes interesser og evner, som igjen kan bidra til demotiverte elever som faller fra. 
Grunnleggende ferdigheter bør i hovedsak læres på grunnskolen, og videregående.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Tord Hustveit, Norges Unge Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 213) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 16 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt punkt:  

«at elever kan fritt velge skolested innen fylket, der fylkeskommunen er skoleeier.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Tove Eivindsen, Sør-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 226) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 17 / Linje: 16  

Innspill: Ny setning etter setningen «..hjelp og støtte enn det læreren kan gi»: 

«Psykisk helse og livsmestring må implementeres som fag/emner i læreplanen.» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237) Dag Østerdal / type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes.  

Kommentar: Jeg deltar gjerne i en reell debatt om saken. Imidlertid er en kortversjon at programforslaget fremstår som 
uten basis i innsikt i ungdommens egenart og livsvilkår, at det er et populistisk forslag som vil gå mest utover de 
ungdommene som har størst behov for klare rammer i tilværelsen, og at Venstre som parti må våge å være «voksen» 
overfor sterke pressgrupper blant ungdommen som fremdeles er i den fasen hvor det å prøve ut grensene er en naturlig del 
av en vokster- og modningsprosess. Bli voksen og ta ansvar! 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237B) Jan Kløvstad / Agder type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes.  

Kommentar: Vedtatt med stort fleirtal på årsmøtet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237C) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237D) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Slette på side 18 / Linje: 4 

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Ønsker å beholde fraværsgrensen i videregående opplæring 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237E) Gudrun Jære Hoel / St. Hanshaugens type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Vi ser at det fungerer med fraværsgrense, derfor må den beholdes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237F) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Den virker å fungere godt, selv om den muligens må justeres noe. Her bør man se an hvordan det fungerer 
over tid før man konkluderer med å gå imot den. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237G) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 18 / Linje: 4  
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Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Fraværsgrensa må beholdes 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237H) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Fraværsgrensen må ikke tas bort og derfor må linje 4 slettes! 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 237I) Solveig Toft / Aremark Venstre type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» strykes. 

Kommentar: Det viser seg at fraværsgrensen i videregående opplæring har positive effekter. Problemene som har oppstått 
tror vi vil gå seg til. Vi ønsker å beholde fraværsgrensen i videregående opplæring. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238B) Are Liltved Nesland / type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«evaluere fraværsgrensen i videregående opplæring». 

Kommentar: Fra lærerne har det kommet indikasjoner på at fraværsgrensa virker ved at det er mindre fravær i den 
videregående skolen. Samtidig så hører vi fra elever at praktiseringen kan være veldig uheldig fordi det flere steder sendes 
brev i stedet for å innkalle til samtale når man går over fraværsgrensa, og det hevdes at de med udiagnostiserte psykiske 
lidelser rammes hardt. Det er også spørsmål om 10 prosent er en riktig grense i små fag med få timer. Uansett så er 
fraværsgrensa veldig ny og den bør virke et par år før den blir evaluert og før vi beslutter om vi vil beholde den, reformere 
den (eller reformere praktiseringen av den?) eller fjerne den. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 241) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Tillegg på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«justere fraværsordningen i videregående opplæring til ikke å omfatte obligatoriske kurs innen kjøreopplæring»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 245) Anja Johansen / type: Nytt forslag på side 18 / Linje: 6  

Nytt underkap. 1.16 

«1.16 Seksualundervisning.  

Tilgangen på informasjon om seksualitet og reproduksjon, på helsetjenester og på prevensjon er kjempemessig i Norge 
sammenliknet med situasjonen for store deler av verdens befolkning. Like fullt er vi på Europa-bunnen i kondombruk, 
klamydiatallene er høye, aborttallene har endret seg lite siden gjeldende lov om svangerskapsavbrudd trådte i kraft og 
voldtektstallene er alarmerende. Vi må våge debatten om disse dilemmaene. Framfor alt må vi jobbe fra mange hold for 
færre seksuelle overgrep. Venstre mener at styrket seksualundervisning vil lønne seg på flere måter. Det vil bli færre 
misforståelser, større respekt for hverandre, færre overgrep, færre sykdomstilfeller. Venstre vil ha mer seksualundervisning 
inn i lærerutdanninga og i etterutdanning og kurs for lærere, slik at alle lærere kan føle seg komfortable og kompetente til å 
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undervise i temaet seksualitet. Skolene må få bestemme selv om undervisninga skal skje i samarbeid med skolehelsesøster 
eller eksterne aktører. Fokus i seksualundervisninga bør ikke hvile på biologi og seksuelt overførbare sykdommer.  

Venstre ønsker at seksualundervisninga inkluderer alle seksuelle preferanser, alle legninger og alle kjønn. Det må være rom 
i klassen for å ta de vanskelige samtalene og diskusjonene, slik at det blir lettere for ungdommen å nærme seg temaene 
sjøl. Venstre mener at seksual-opplysning hører hjemme i hele løpet fra barnehage til videregående skole. 
Seksualundervisning på barne- og ungdomsskole må ha fokus spesielt på seksualisert vold mot barn og unge i hjemmet. På 
samme måte som vi lærer nødnumrene, må barn og unge lære hvor de henvender seg dersom de vil snakke med noen om 
seksuelle overgrep. Vi trenger generelt å rette mer oppmerksomhet mot grensesetting og holdningsskapende arbeid i 
seksualundervisninga. Det er ikke bare lærere som møter barn og ungdom. Styrket seksualundervisning for andre yrker, 
særlig helsefagene, kan bidra til at man kommuniserer lettere om sex og uønsket seksuell atferd. Tannhelsetjenesten er et 
eksempel på en tjeneste som har barn og unge jevnlig til kontroll, som kan avdekke seksuelle overgrep og som årlig sender 
flere bekymringsmeldinger.» 

Kommentar: Teksten min understreker hvorfor styrka seksualundervisning vil være bra og kan erstatte andre pkt. om 
temaet Mrk. Teksten er av forslagsstiller noe forkortet i forhold til landsstyrets behandling 

Landsstyrets innstilling: Avslås (de politiske realitetene i forslaget er allerede ivaretatt andre steder) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 2. FORSKNING OG HØYERE UTDANNING I 
VERDENSKLASSE 
[side 19 - 25 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 249) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 20 / Linje: 5  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

Venstre ønsker at det i neste periode skal bygges et nasjonalt opplevelsessenter for teknologi i Trondheim. Et slikt senter 
skal både fortelle historien om viktige teknologiske nyvinninger og inspirere til nye nyvinninger som har betydning for 
utviklingen av samfunnet. Det skal være et senter for barn og unge til å se teknologiske muligheter for et samfunn som 
trenger løsning på mange viktige områder. 

Kommentar: Trondheim og Trøndelag må få et opplevelsessenter for teknologi. Dette må bli en felles oppgave for 
Trondheim, trøndelagsfylkene, staten, NTNU, SINTEF og næringslivet. NTNU er blitt landets største universitet med 
forsterket vekt på teknologi. Edvard Moser og May-Britt Moser har fått Nobel-prisen for sin banebrytende forskning.  
Problemet er at den teknologiske nyvinningen ikke vises fram noen steder, Trondheim er den usynlige teknologihovedstaden. 
Et opplevelsessenter for teknologi vil bidra å fremme interessen for nødvendige teknologiske nyvinninger både for ungdom, 
innbyggerne generelt – og for tilreisende. Et opplevelsessenter er viktig for å stimulere til de endringer som er nødvendig for 
framtida, det som kalles det grønne skiftet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 275) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 22 / Linje: 18 - 22  

Innspill: Stryk avsnittet.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Tord Hustveit, Norges Unge Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 281) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 22 / Linje: 31  

Innspill: Ny setning til slutt i avsnittet:  

«Desentraliserte løsninger må brukes i større grad slik at en gir flere mulighet for å studere.»  

Kommentar: Høyere utdanningsmuligheter på flere steder. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 288) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 23 / Linje: 8 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre flere fleksible frie studieplasser for å sørge for tilgjengelige desentraliserte utdanningsmuligheter.» 

Kommentar: Må være muligheter for å kunne opprette studieplasser på et sted hvert 2-4 år. Blir for ofte å starte opp et 
utdanningsløp for f.eks. sykepleiere i Vadsø (6000 innbyggere) hvert år. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 294) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 23 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Stryke formuleringen «blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert» og «ved 

å» fra hakepunktet «revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som 
ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene…» 

Kommentar: Begrunnelse: Slik formuleringen er nå vil både tilleggspoeng for folkehøgskoler og militærtjeneste fjernes, selv 
om det kan være gode grunner for å beholde disse. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 297) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 23 / Linje: 29 

Innspill: Ordene «i større grad» strykes fra hakepunktet «revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å 
fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme 
inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 302) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 24 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«forenkle systemet slik at fag fra fagskolen, i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller 
høyskolesystemet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 304) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 25 / Linje: 5  

Innspill: Hakepunktet «fjerne formuesgrensen ved søknad om studiestøtte» strykes. 

Kommentar: Økonomisk prioritering. Koster om lag 100 mill. årlig.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 312) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 25 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Første del av hakepunktet «at studenter anerkjennes som en pasient-/brukergruppe, og at begrepet studenthelse 

må defineres.» strykes. 

Kommentar: Det er ikke alt som MÅ stå i et stortingsvalgprogram . 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

 

  



 

 22 

ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 3. TA VARE PÅ NATUREN  
[side 26 - 35 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 320) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 27 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at fjellstyrene skal sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å 
videreføre og øke dette arbeidet.»   

Kommentar: Bakgrunnen for forslaget er at statlig øremerking hos SNO til kjøp av tjenester hos fjellstyrene er tatt ut av 
statsbudsjettet. Denne tjenesteproduksjonen er viktig for den lokale kompetansen og kunnskapen knyttet til bærekraftig 
bruk av viktige fjell- og verneområder. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 331) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 28 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Stryke ordet «nye» fra hakepunktet «totalforby nye sjødeponi av gruveavgang, og avslutte eksisterende 
deponier» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 332) Toivo Brennløkken / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 22  

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel  

✓ sikre statlige midler til forskning og utvikling av ny teknologi for brønnplugging» 

Kommentar: Begrunnelse: Oljeselskapene er forpliktet til å plugge igjen borehull etter leting og produksjon. Dette oppfylles 
ikke i dag. Norge er pliktig til å følge opp at dette blir gjort. Oslo-Paris konvensjonen (OSPAR) om vern av det marine miljø i 
Nordøst-Atlanteren er en juridisk bindende avtale som Norge er bundet av. Gjennom Miljødirektoratet jobber en egen 
komite med offshore olje- og gassindustri. SINTEF sier at det er blitt boret nesten 4300 utvinningsbrønner på norsk sokkel 
siden det norske oljeeventyret startet. Alle må en gang i fremtiden plugges. Med dagens teknologi tar det nesten like lang 
tid å avvikle en brønn som å bore en. SINTEF jobber med å utvikle ny teknologi som gjør dette raskere og mer effektivt. Her 
trengs det statlige ressurser til forskning og utvikling. Møre og Romsdal Venstre mener at dette er meget viktig naturvern 
for hav- og kystområdene. Samtidig gir det nye oppdrag og arbeidsplasser både for rederier og for anlegg og 
leverandørindustri på land. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 337) Ida Johnsen / Nordland Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre merkeordning og panteordning på utstyr i havbruk- og fiskerinæringen.» 

Kommentar: Næringen har et ekstra ansvar for å holde sin sti ren. I Norge kommer en stor del av plasten som havner i havet 
fra fiskeri og havbruksnæringen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 339) Ida Johnsen / Nordland Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utvikle en marin renovasjons-tjeneste.» 

Kommentar: Vi kan ikke løse plast i havet-problemet bare på dugnad.  
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 343) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 29 / Linje: 3 

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Venstre ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for 
å få bukt med fremtidig forsøpling. Økt andel emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke 
bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge bidra til å finne nye løsninger. Vi må utnytte 
eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)           Opprettholdt av: Suzy Haugan, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 345) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Engangsservice, og – bestikk 

av plast.» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag 346-346B som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 345B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Engangsservice, og – bestikk 
av plast.» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag 346-346B som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 346) Haakon Riekeles / type: Slette på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Stryke formuleringen «engangsservice, og bestikk av plast» fra hakepunktet «innføre forbud mot miljøskadelige 
produkter som tynne handleposer, engangsservice og -bestikk av plast»  

Kommentar: Skal vi forby en vanlig og nyttig vare må vi ha belegg for at den er spesielt skadelig. Vi har god 
avfallshåndtering, så at plastbestikk havner i søppelet etter bruk betyr forholdsvis lite for miljøet. Det skiller seg dermed ut 
fra for eksempel tynne plastposer, som kan være skadelig for mange dyr i havet. Å forby produkter mange bruker, uten god 
grunn, er symbolpolitikk, som kun gjør miljøkampen upopulær. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 346B) Torgeir Anda / Egne vegne type: Slette på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Stryke formuleringen «engangsservice, og bestikk av plast» fra hakepunktet «innføre forbud mot miljøskadelige 
produkter som tynne handleposer, engangsservice og -bestikk av plast»  

Kommentar: Hadde min første aksjon mot plast i Sandnes i 1972. Kampen mot plast er viktig, men vi kan ikke skille ut et 
enkelt produkt som plastbestikk. Vanskelig å forklare hvorfor vi velger akkurat det, et produkt som tross alt kommer langt 
ned på listen over plastproblemer. Har testet det på kandidat, som ble satt helt ut på spørsmålet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 354) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 29 / Linje: 12  
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Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at det blir satt av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)           Opprettholdt av: Suzy Haugan, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 364) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 30 / Linje: 24 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede statlig ansvar for beredskapstiltak i natur/friluftsområder med masseturisme» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 372) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 31 / Linje: 27 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«motvirke spredning av arter som gjør spesielt stor skade og som ikke er naturlig hjemmehørende i et område.» 

Kommentar: Punktet skiller seg fra punktet over, ved at det også omhandler arter som finnes i Norge, men hvor man ikke 
ønsker spredning. En slik case er kongekrabbe, som ødelegger bunnmiljøet der den etablerer seg og gjør stor skade for 
fiskeriet på den måten.  Tillegget kan eventuelt løses ved en omformulering eller et tillegg til eksisterende punkt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Rolf Zimmermann, Nordland Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 387) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 33 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke statlige midler til vern av truede arter» 

Kommentar: Det må ikke være slik som nå at noen kommuner blir sterkere «skadelidende» fordi de har mange rødlistearter 
i kommunen og derfor får mye større rekkefølgetiltak enn andre. Da oppfordrer an til underrapportering og mislighold. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 391) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 33 / Linje: 32  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Dette skal imidlertid ikke berøre den samiske tamreindrifta, som Norge er forpliktet til å sikre i henhold til ILO 169. I den 
grad tamreindriftas eksistens er truet, skal bestandsregulerende tiltak iverksettes for rovdyrbestandene.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 396 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 397) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«når bestandsmålene er nådd, skal bestandsregulerende uttak iverksettes.» 

Kommentar: Mrk. Teksten er av forslagsstiller noe forkortet i forhold til landsstyrets behandling 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 399) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 4  



 

 25 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«mer effektiv lisensjakt for å unngå bruk av helikopter og hi-uttak av rovvilt»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 401) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 34 / Linje: 16  

Innspill: Siste del av hakepunktet «innføre forbud mot pelsdyroppdrett og, import av pels og dyr i sirkus» strykes. 

Kommentar: Det er helt harmløst med hunder og hester i sirkus. Meningsløst at det skal forbys. Ville dyr derimot bør forbys. 
Dessuten å blande inn dyr i sirkus i et punkt som omhandler pelsdyr blir rimelig søkt. Få av dem (pelsdyr altså) i sirkus. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 403) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 34 / Linje: 17  

Innspill: Hakepunktet «begrense bruk av smertevoldende dyreforsøk» strykes. 

Kommentar: Dette er allerede oppnådd. Ny forskrift om bruk av dyr i forsøk trådte i kraft juni 2015. Forskriften krever at 
forskere som ønsker å benytte dyr i forsøk i betydelig større grad tar hensyn til dyrevelferd i planlegging og gjennomføring 
av dyreforsøk enn tidligere.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 409) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre påbud om kastrering/sterilisering av katter som skal gå fritt utendørs.» 

Kommentar: Hvert år lider og dør et stort antall hjemløse katter i Norge. Dette er hovedsakelig et storbyproblem, da antall 
ukastrerte/usteriliserte katter som settes på gaten der gjerne er så stort at det gir grunnlag for ukontrollert formering. 
Virkemidlene som her foreslås vil styrke kattenes dyrevelferd både i by og land. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 411) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjennomgå lovverk og virkemiddelapparatet med sikte på å redusere dyrevelferdsutfordringene for hjemløse katter i 
Norge» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                                Oppretthold av:  Rogaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 415) Margrethe Prahl Reusch / type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«opprette et egen dyreombud, som har dyrs rettigheter som sitt dedikerte område, og ta denne delen ut av Mattilsynet» 

Kommentar: Mattilsynet har i dag ansvaret for dyrevelferd. Alle dyr er ikke mat. Mattilsynet har også mange andre 
oppgaver, og kan ikke dedikere all sin tid og energi til dyrevelferd. Et dyreombud, på linje med barneombudet, vil kunne 
arbeide mer målrettet med dyrenes rettigheter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig) Opprettholdt av: Margrethe Prahl Reusch, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 416) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre samme kriterier for dyrevelferd i husdyrhold i sjø som på land.» 

Kommentar: Dokumentasjon av beiteskader på laks har det siste året vist at dyrevelferd i fiskeoppdrett ikke er et område 
det blir jobbet med. Det bør være en selvfølge at fisken skal slippe å lide i oppdrett. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)          Oppretthold av:  Rolf Zimmermann, Nordland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 417) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«klargjøre i straffeloven at dyr har egenverdi jfr. dyrevelferdsloven, og at vold mot dyr er mer alvorlig enn skadeverk mot 
annen eiendom» 

Kommentar: Dyr skal beskyttes av Dyrevelferdsloven, og § 3 slår fast at dyr har «egenverdi uavhengig av den nytteverdi de 
måtte ha for mennesker». Denne loven blir ikke alltid høyt prioritert, og dette er en viktig grunn for at Venstre har gått inn 
for dyrepoliti. På tross av at dyr skal beskyttes av Dyrevelferdsloven, er de også å betrakte som «ting» i juridisk 
sammenheng (straffeloven). Dyr har der status som menneskers «eiendom», og det er som «eiendom» og som krenkelse av 
«annens rett» at de ofte blir vurdert når det utføres ulovlige handlinger som involverer dyr. Knekker man beina på en stol og 
en hund, og stolen er dyrere, kan skadeverket på stolen straffes strengere. Og hvis det ikke er en eier, er sjansen mindre for 
at «skadeverk» på dyr straffeforfølges. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 421) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Stryke på side 35 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Ordene «eller ha restriksjoner» strykes fra setningen «Tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen i nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder, skal være forbudt. eller ha restriksjoner.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 423) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Endre på side 35 / Linje: 4 - 6  

Innspill: Hakepunktene under underkap. 3.8 endres til: 

✓ «sikre at tilstanden for villaksen er svært god i alle vassdrag  
✓ få slutt på problemet med rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen  

✓ sikre nasjonale laksefjorder fra oppdrettsaktivitet som ødelegger villaksen» 

Kommentar: tydeligere krav til oppdrettsnæringen 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 4. ET KLIMAVENNLIG SAMFUNN  
[side 36 - 42 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 (# 431) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 36 / Linje: 23 

Innspill: Nytt avsnitt: 

«I tillegg må Norge i inneværende Stortingsperiode gjøre alt som er mulig for å nå målet fastsatt i Klimaforliket for utslipp i 
2020 – 30 prosent kutt av utslippene i 1990, som var på 50 millioner CO2-ekvivalenter. Selv med fratrekk av utslipp i 
utlandet på inntil en tredjedel av kuttene, samt opptak i norsk skog tilsvarende ca. 3 mill. tonn CO2-ekvivalenter, skulle 
totale utslipp fra norsk territorium i 2020 ikke være høyere enn 43 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var 
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totale norske utslipp i 2015 53,9 millioner COe-ekvivalenter. I praksis betyr dette at Norge må kutte minst 11 millioner tonn 
COe-ekvivalenter på hjemmebane senest innen utgangen av 2020, dvs. i inneværende stortingsperiode.» 

Kommentar: Begrunnelse: Ovenstående klimamål synes nå svært vanskelig å nå, etter at norske myndigheter i praksis har 
ignorert målene for klimautslipp fastsatt i klimaforliket. Dette kan imidlertid ikke være noen unnskyldning for å tie om målet 
når sluttdatoen for når målet skulle være oppfylt, nærmer seg. Tvert imot bør Venstre synliggjøre hva et samlet Storting 
(utenom FrP) stilte seg bak i klimaforliket, og bruke dette som brekkstang for å forplikte kommende stortingspolitikere til det 
eneste de faktisk kan gjøre noe med, nemlig konkrete tiltak i den stortingsperioden de er valgt for (2017-21). En kan sågar 
hevde at 2020-målet en enda viktigere enn 2030-målet og 2050-målet, gitt norske myndigheters beryktede hang til å stille 
opp ambisiøse, langsiktige mål – som så brytes. Henger sammen med forslag # 490 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig) Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 441) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 37 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 443) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 38 / Linje: 12  

Innspill: Stryke siste del av setningen «For å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi, vil Venstre øke den 
fornybare energiproduksjonen og utvide overføringskapasiteten med flere kabler til Europa.»  

Kommentar: Norge hadde i år 2000 ca. 4500 MW med utvekslingskapasitet mellom Norge og utlandet. Det året eksporterte 
Norge 19 TWh, som tilsvarte omlag 50 % av vår totale import- og eksportkapasitet. Det var og et godt år for kraftbransjen 
som hadde rekordoverskudd med en kraftpris på 12 øre kWh. I tørråret 2004 importerte Norge 11 TWh gjennom 
utenlandsnettet og det tilsvarte ca. 25 % av vår samlede kapasitet. Siden den tid er flere kabler bygd til utlandet. Norned og 
enda en kabel til Danmark er ferdigstilt. Norge har ikke hatt behov for mer kapasitet mot utlandet med tanke på 
forsyningssikkerhet men nye kabler er likevel bygd. Nå er det gitt konsesjon til ytterligere to kabler, en til Tyskland og en til 
England. Hver av disse koster 15 milliarder. Programmet legger opp til at enda flere kabler skal bygges. Alle kabler som er 
bygd er finansiert av nettleien til forbrukere. Nettleien har gått jevnt og trutt oppover for disse kablene selv om de påstås å 
redusere nettleien.  Kablene er motivert ut i fra kraftbransjens ønske om å øke kraftprisene og gi mulighet for høyest mulig 
kraftpris hver time i årets 8760 timer. Med kapasiteten som nå skal bygges ut er det gjort mulig.  For sluttbrukerne i Norge 
så er det brukt 30-40 milliarder på nett og kabler det siste tiåret. Nå skal 140 milliarder investeres i mer nett som i hovedsak 
skal sikre full effekt gjennom vårt nett mot utlandet slik at hele Norge får kraftprisen som utenlandske kraftbørser setter.  
Utlandskablene vil gi økt kraftpris og nettleie. IEA har analysert at kraftprisen kan øke til 50 øre i 2030. Statnett har de 
samme forutsetningene for alle sine investeringer i Norge. En økning i kraftprisen til dette nivået samtidig som nettleie vil 
øke svært mye er ensbetydende med redusert kraftforedling i Norge. Den kraftkrevende industrien i Norge påføres en 
ekstrakostnad på 150 millioner i året per øre i økt energipris. En økning på 50 øre tilsvarer 7,5 milliarder kroner i økte årlige 
kostnader. Dette vil bety en storstilt industridød. Statnett og kraftselskapene påstår at krafteksport reduserer utslipp i 
utlandet. Per dags dato er det ikke utført offentlig analyser som estimerer hvor mye, om kraften erstatter kull eller gasskraft 
eller om det går til alminnelig økt forbruk. Mange rapporter og analyser konkludere med at produksjon av metaller og 
legeringer i Norge på vannkraft gir store reduserte klimautslipp som funksjon av at de samme produktene i utlandet 
produseres på kull og gasskraft, i hovedsak i Midtøsten og Kina. Dermed er det gitt at for hvert tonn vi ikke produserer, all  
den tid det er økt etterspørsel etter disse varene, at globale CO2-utslipp vil øke med mange millioner tonn per år. Dessverre 
har ingen Regjeringer eller myndigheter analyserte denne effekten men er innforstått med at Norsk industriproduksjon 
reduserer globale utslipp. Partiene på Stortinget har gitt sin tilslutning til Nettmeldingen i 2011 og Energimeldingen i 2016. 
Begge meldingene legger opp til flere utlandskabler og økte kraftpriser. Meldingen utredet ikke hva dette betyr for 
lønnsomheten i industrien, kraftprisnivå som utløser nye industriinvesteringer eller hvilket kraftprisnivå som truer eller 
legger industrien død. Dette på tross av at slike analyser er påkrevet i Utredningsinstruksen og konsekvensutredninger og at 
industrien og de sysselsatte krevde slike analyser.  «Høyere kraftpriser kan være en forklaring på at flere kraftintensive 
bedrifter og anlegg er lagt ned de siste årene,» skriver NVE i sin rapport Energistatus 2010. 
https://www.tu.no/artikler/stromprisen-kveler-bedrifter/247800  Flere utenlandskabler fører også til mer effektkjøring som 
igjen er skadelig for naturmangfoldet. http://www.dagbladet.no/kultur/flere-utenlandskabler-dreper-
artsmangfold/63968073  

Landsstyrets innstilling: Avslås    
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 447) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 38 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «at Norge skal bygge flere utenlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til 
Europa» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 452) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 38 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre ei utjamning av linje- og nettkostnadane slik at det blir lik nettleige til forbrukaren uansett kvar du bur i landet» 

Kommentar: 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 457) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 39 / Linje: 33 - 36  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Dette får konsekvenser for norsk petroleumspolitikk og Venstre vil stoppe utlysningen av flere letelisenser og ikke 
gjennomføre en 24 konsesjonsrunde. Det norske næringslivet må vris i andre retninger for å sikre en bærekraftig økonomi. 
På veien mot 2030 må vi ha en høy CO2-avgift som sikrer at bare den olje og gassen med lavest CO2-avtrykk utvinnes på 
norsk sokkel.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 466 

Landsstyrets innstilling: Avslås      

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 459) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 39 / Linje: 37 - 38  

Innspill: Setningen «I tillegg må ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO-ordningen) avvikles,» endres til:  

«I tillegg må ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer TFO-ordningen brukes slik den opprinnelig var ment,» 

Kommentar: Dersom begrunnelsen for å fjerne TFO-ordningen er at den ikke fungerer slik den opprinnelig var ment, bør vi 
heller jobbe for at denne ordningen fungerer slik den opprinnelig var ment. Ordningen er veldig gunstig for gjenbruk av 
infrastruktur offshore. 

Landsstyrets innstilling: Avslås      

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 465) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 40 / Linje: 9 - 11  

Innspill: Hakepunktet «gi permanent vern av sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, 
Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og iskanten» endres til:  

«gi permanent vern av sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerrak, 
Mørefeltene, Jær-kysten, kystnære områder av Finnmark og havområder nord for 70. breddegrad. Norge bør også arbeide 
for et globalt forbud mot olje- og gassleting nord for 70. breddegrad.» 

Kommentar: Begrunnelse: Leting etter og utvinning av olje gass i arktiske havområder er hverken forenlig med miljøhensyn i 
sårbare områder eller Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader over førindustriell 
tid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, se # 464)                     Oppretthold av: Oslo Venstre og Jan-Petter Holtedahl, 
Oslo Venstre         

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 465B) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 40 / Linje: 9 - 11  

Innspill: Hakepunktet «gi permanent vern av sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, 
Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og iskanten» endres til:  

«gi permanent vern av sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerrak, 
Mørefeltene, Jær-kysten, kystnære områder av Finnmark og havområder nord for 70. breddegrad. Norge bør også arbeide 
for et globalt forbud mot olje- og gassleting nord for 70. breddegrad.» 

Kommentar: Begrunnelse: Leting etter og utvinning av olje gass i arktiske havområder er hverken forenlig med miljøhensyn i 
sårbare områder eller Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader over førindustriell 
tid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, se # 464)                     Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre         

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 466) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 40 / Linje: 12 - 14  

Innspill: Hakepunktet «at nye letelisenser må analysere og at de ikke tildeles dersom det ikke er..» endres til: 

«stanse utlysningen av nye leteblokker og ikke gjennomføre den 24 konsesjonsrunden» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 457 

Landsstyrets innstilling: Avslås       

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 468) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 40 Linje: 15 - 18  

Innspill: Hakepunktet «gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant 
annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til 
petroleumssektoren» endres til: 

«utrede endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investering på norsk sokkel for å unngå ulønnsom 
næringsstøtte» 

Kommentar: Det er strid om lønnsomheten i skatteregimet til olje- og gassbransjen. Det som er sikkert er at det er uheldig 
at et selskap som Talisman får milliardrefusjon for å bygge ut Yme feltet som blir skrapet igjen før det i hele tatt kommer i 
produksjon. 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 469) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 40 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet «vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik 
at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning» strykes 

Kommentar: Store deler av forskningen i petroleumsbransjen er i dag finansiert av bransjen selv. I tillegg er mye av 
forskningen bra for miljø, energibruk og ressursbruk ved eksisterende oljefelt som kommer til å være i bruk i et par tiår til. 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 472) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 40 / Linje: 34 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«prioritere å høste av eksisterende statlige oljeinvesteringer, og være spesielt restriktiv med nye statlige oljeinvesteringer 
med lang tidshorisont.» 

Kommentar: Få frem at vi ikke vil avvikle oljevirksomheten i dag, men ikke la staten føre an i nye langsiktige prosjekter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 474) Jonas Vevatne / Asker V type: Nytt forslag på side 41 / Linje: 10  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at 2020-målsetningene fra Stortingets klimaforlik fortsatt er gjeldende delmål for 2030-målene og styrende for norsk 
klimapolitikk.» 

Kommentar: vi kan ikke glemme at Stortinget har vedtatt forpliktende målsetninger for 2020 bare fordi regjeringen vedtok 
nye mål for 2030... Det er so å gi slipp på den fuglen du hadde i hånda mot å få nye ti fugler på taket.. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 475) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 41 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) pålegges ikke å investere i karbonbaserte tiltak, og at disse investeringene i stedet 
dreies mot fornybare energikilder og –tiltak.» 

Kommentar: Begrunnelse: Nødvendig bidrag for å oppfylle Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 
1,5 grader over før-industriell tid, som Norge både politisk og juridisk har gitt full tilslutning til gjennom ratifikasjon av 
avtalen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, intensjonen i forslaget er dekket flere andre steder i programmet bl.a. side 68)          Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 478) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 41 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«satse på forskning og måling av metanutslipp» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås         

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 485) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 42 / Linje: 29 

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet: «gjøre frukt og grønt momsfritt, og innføre full moms på andre matvarer» 

Kommentar: Ettersom matproduksjon, særlig kjøtt, innebærer store miljøkostnader, bør det ikke oppfordres til økt forbruk 
gjennom redusert moms. Likere momssatser er for øvrig ønskelig i seg selv. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 5. MER MILJØVENNLIG TRANSPORT  
[side 43 - 51 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 490) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 43 / Linje: 30 

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«redusere utslipp fra transportsektoren med minst 15 prosent i inneværende stortingsperiode (innen 2021).» 

Kommentar: Nødvendig med store kutt i inneværende stortingsperiode for å ha mulighet til å nå målet om en halvering av 
utslipp fra transportsektoren innen 2030. Forpliktelser ut over gjeldende stortingsperiode er i tillegg lettere å gi, men betyr 
mindre i praksis. Valgte politikere må forpliktes på det de har direkte innflytelse over, dvs. i den perioden de er valgt for. 
Henger sammen med forslag # 431 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 491) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 43 / Linje: 34  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«å finne ordninger som kan bedre finansiering av drift av kollektivtransport i distriktene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 508) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 45 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «minst» endres til «inntil» i hakepunktet «at staten skal betale minst inntil 70 % av investeringene ved 
større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar: Økonomisk helt uansvarlig å love at staten «minst» skal ta 70 % av investeringene. Særlig med tanke på 
formuleringen «unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter» som står på side 61. 
Dette prinsippet vil i så fall gå hardt ut over kommuneøkonomien… 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 512) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 45 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale 
kollektivtransporten» strykes. 

Kommentar: Dette kan ha konsekvenser for kollektivtilbudet ellers i regionen, og bør eventuelt avgjøres i samråd mellom 
storbykommunen og regionen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 512B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 45 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale 
kollektivtransporten» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 527) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 47 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt:   
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«at tog skal erstatte fly som foretrukket reisemiddel mellom byene i Sør-Norge og til Stockholm, Göteborg og København.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 530) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 47 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet «begynne planlegging av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, med sikte 
på å bygge høyhastighetslinjer/lyntog» endres til: 

«starte planlegging og bygging av nye høyhastighetsbaner (minst 250 km/t) mellom Oslo-Bergen/Stavanger og Oslo-
Trondheim med sikte på at disse skal være på plass innen 2030» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 535) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 47 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland» 

Kommentar: bygge en jernbanestrekning mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland vil sikre at gods kan transporteres til Asia 
via nordøstpassasjen. Et godt miljøvennlig alternativ. Landsstyret har vedtatt at jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi 
skal være Venstrepolitikk.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 539) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 5 - 6 

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i 

Norge, inkludert sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og flere krysningsspor på bergensbanen mellom Voss 
og Hønefoss»  

Kommentar: Flere krysningsspor er en vesentlig del utbyggingen for å få reisetiden ned på bergensbanen slik at den blir mer 
konkurransedyktig med fly.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 548) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 34 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at det skal gjennomføres KVU for alle lokaltogslinjer rundt byene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 551) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utbedre fartsbegrensningen for tog gjennom Drangsdalen ved Moi» 

Kommentar: Der er i dag en meningsløs fartsreduksjon på denne strekningen av Sørlandsbanen. Det er den strekningen med 
lavest hastighet på jernbanenettet i landet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 554) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 49 / Linje: 14  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Sjøen (Oslofjorden) som transportåre. Venstre ønsker en storsatsning på (Oslo)fjorden som transportåre med 
miljøvennlige ferger. Kollektivsatsing på Oslofjorden kan bidra til å løse trafikkproblemene i områdene langs fjorden. Økt 
satsing på fjorden vil ta unna for mye av trafikkbelastningen som vi har i dag, med sprengte veier, dårlig 
bussfremkommelighet og fulle tog i morgen- og ettermiddagsrushet.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Taxfreeordningen utgjør også en del av finansieringen av småflyplassene, bl.a. i Finnmark. Enten sier Venstre 
noe konkret om hvordan disse flyplassene skal bestå, vedlikeholdes og utvikles, eller bare dropp å slette den populære 
ordningen. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571B) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Begrunnelse: Vi meiner det er forslag som skaper unødig irritasjon og ikkje er med å skape auka forståing for 
klimaspørsmål. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571C) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Å fjerne taxfreeordningen vil gi et inntektstap for Avinor på ca. 2,5 milliarder kroner som i dag dekker 
finansiering av flyplasser i Norge. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571D) Britt Inglingstad / Oslo type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Avinors overskudd kryssubsidierer mindre flyplasser i distriktene og bidrar til at ikke-Avinoreide flyplasser, som 
Torp, kan bestå. Taxfreesalg på de flest utenlandsferjene, som er miljømessig langt bedre enn fly, subsidierer ferjebilletten 
og opprettholder grunnlaget for mange av ferjene. Dette er ingen sak Venstre bør ta, men en politisk snublestein vi ikke 
trenger i den kommende perioden. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571E) Gudrun Jære Hoel / St. Hanshaugen i Oslo type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Vi kan ikke bare kutte ut når dette finansierer flyruter. Det bor folk i hele vårt lange land og de er også velgere. 
Dette må utredes ordentlig. Før man sier at folk ikke skal ta fly må alternativene være der. Henger sammen med forslag # 
577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571F) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Liten effekt på miljø, klima og helse men vil ramme flyplasser, spesielt de mindre regionale private flyplassene. 
Liten effekt på alkoholforbruk. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571G) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571H) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Kanskje prinsipielt riktig, men er ikke noe å drive valgkamp på og er ikke god distriktspolitikk. Risikerer å flytte 
handelen til flyplassen i utlandet man reiser fra eller å kjøpe på flyet. Hva har man da oppnådd? Henger sammen med 
forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 571I) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 50 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Avsnittet om taxfree-ordningen strykes. 

Kommentar: Det er uklart hva effekten av dette tiltaket er. Er det for eksempel ikke bedre at reisende på fly kjøper varer 
etter flyturen en underveis. Henger sammen med forslag # 577-577I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 573) Atle Hamar / Jølster type: Endre på side 50 / Linje: 11 - 13 

Innspill: Setningen «Venstre mener taxfreeordningene har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å 
oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt.» endres til:  

«Tax-free ordningen bidrar i dag til finansieringen av det ikke kommersielle kortbanenettet. Venstre mener at tax-free 
ordningen har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår at denne fases ut i kommende stortingsperiode, gitt at 
en sikker finansiering av kortbanenettet er på plass.  

Kommentar: Tax-free er i dag ein vesentleg del av finansieringa av kortbanenettet innanfor Avinor sin konsernøkonomi. Det 
må ei finansieringsordning på plass for å sikre kortbanenettet i Norge. Dette er eit kollektivtilbud, og ikkje kommersielt 
lønsamt. Kortbanenettet er avgjerande for næringsliv og arbeidspendlande i Distrikts Norge. Henger sammen med forslag # 
578 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 575) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 50 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på innenlandsflyvninger» endres til:  

«innføre en kilometerbasert CO2-avgift på luftfart til utlandet, der avgiftsnivået per kilometer i utgangspunktet skal tilsvare 
dagens gjennomsnittlige avgiftsnivå for utslipp per flykilometer per passasjer for innenlandske flyvninger.» 
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Kommentar: Begrunnelse: En kilometerbasert CO2-avgift vil være mer rettferdig, og virke langt mer effektivt, enn en 
symbolsk (og altfor liten) fast avgift per flyvning til utlandet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Taxfree finansierer også småflyplasser. Ikke tull med det. Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577B) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Begrunnelse: Vi meiner det er forslag som skaper unødig irritasjon og ikkje er med å skape auka forståing for 
klimaspørsmål Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577C) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Å fjerne taxfreeordningen vil gi et inntektstap for Avinor på ca. 2,5 milliarder kroner som i dag dekker 
finansiering av flyplasser i Norge. Reisende vil kjøpe taxfree varer ved flyplass i utlandet i stedet. Henger sammen med 
forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577D) Britt Inglingstad / Oslo type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Avinors overskudd kryssubsidierer mindre flyplasser i distriktene og bidrar til at ikke-Avinoreide flyplasser, som 
Torp, kan bestå. Taxfreesalg på de flest utenlandsferjene, som er miljømessig langt bedre enn fly, subsidierer ferjebilletten 
og opprettholder grunnlaget for mange av ferjene. Dette er ingen sak Venstre bør ta, men en politisk snublestein vi ikke 
trenger i den kommende perioden. Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577E) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577F) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Kanskje prinsipielt riktig, men er ikke noe å drive valgkamp på og er ikke god distriktspolitikk. Risikerer å flytte 
handelen til flyplassen i utlandet man reiser fra eller å kjøpe på flyet. Hva har man da oppnådd? Henger sammen med 
forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577G) Gudrun Jære Hoel / St. Hanshaugen i Oslo type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Vi kan ikke bare kutte ut når dette finansierer flyruter. Det bor folk i hele vårt lange land og de er også velgere. 
Dette må utredes ordentlig. Før man sier at folk ikke skal ta fly må alternativene være der. Henger sammen med forslag # 
571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577H) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Begrunnelse: Vi meiner det er forslag som skaper unødig irritasjon og ikkje er med å skape auka forståing for 
klimaspørsmål Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 577I) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Det er uklart hva effekten av dette tiltaket er. Er det for eksempel ikke bedre at reisende på fly kjøper varer 
etter flyturen en underveis. Henger sammen med forslag # 571-571I 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 578) Atle Hamar / Jølster type: Endre på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til:  

«fase ut taxfreesalget i kommende stortingsperiode, gitt at en sikker finansiering av kortbanenettet er på plass.»  

Kommentar: Tax-free er i dag ein vesentleg del av finansieringa av kortbanenettet innanfor Avinor sin konsernøkonomi. Det 
må ei finansieringsordning på plass for å sikre kortbanenettet i Norge. Dette er eit kollektivtilbud, og ikkje kommersielt 
lønsamt. Kortbanenettet er avgjerande for næringsliv og arbeidspendlande i Distrikts Norge. Henger sammen med forslag # 
573 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 580) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Endre på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til:  

«fjerne de tollfrie kvotene på alkohol» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 588) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Endre på side 51 / Linje: 21 - 22  

Innspill: siste del av hakepunktet «…, og prioritere de mest trafikkerte områdene» endres til:  

«…, og prioritere vedlikehold av veier med stor samfunnsmessig betydning 

Kommentar: Viktig at en ikke bare ser på trafikkmengde, men at en også ser på veier som brukes til å frakte ut store verdier 
fra distriktene (bl.a oppdrettslaks) 
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Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 6. GRØNN BY- OG STEDSUTVIKLING  
[side 52 - 56 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 (# 603) Naomi Ichihara Røkkum og Borgar Aamaas / type: Legge til på side 53 / Linje: 11 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre et krav om at kommuner må ha et klimabudsjett og -regnskap»   

Sekundært forslag:  

«innføre et krav om at de største kommunene må ha et klimabudsjett og -regnskap»  

Kommentar: Klimabudsjett og -regnskap har vært et effektivt virkemiddel både i lokalpolitikken og i næringslivet. Gjennom 
å synliggjøre det reelle karbonfotavtrykket, tilrettelegger man for at man innfører målrettede tiltak som faktisk reduserer 
kommunenes klimagassutslipp betraktelig, istedenfor symbolpolitikk. 

Landsstyrets innstilling: Sekundært forslag innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 615) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Slette på side 54 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at kommunene kan tillate søndagsåpne butikker i bykjernen som virkemiddel for å sikre 
økt byliv» strykes. 

Kommentar: Begrunnelse: Dette har vi argumentert godt mot tidlegare, og vi syns det er utidig at denne saka nå blir 
fremma på nytt. Det var heller ikkje med i 1. utkast til programmet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 615B) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 54 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at kommunene kan tillate søndagsåpne butikker i bykjernen som virkemiddel for å sikre 

økt byliv» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 615C) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 54 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at kommunene kan tillate søndagsåpne butikker i bykjernen som virkemiddel for å sikre 
økt byliv» strykes. 

Kommentar: Begrunnelse: Dette har vi argumentert godt mot tidlegare, og vi syns det er utidig at denne saka nå blir 
fremma på nytt. Det var heller ikkje med i 1. utkast til programmet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 615D) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 54 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at kommunene kan tillate søndagsåpne butikker i bykjernen som virkemiddel for å sikre 
økt byliv» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 616) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 54 / Linje: 9 - 10  



 

 39 

Innspill: Slette formuleringen «i bykjernen som virkemiddel for å sikre økt byliv» fra hakepunktet «åpne for at kommunene 
kan tillate søndagsåpne butikker i bykjernen som virkemiddel for å sikre økt byliv» 

Kommentar: Det er mange kommunar som ikkje har ein utprega «bykjerne». Og nøyaktig kva dei eventuelt vil bruke 
søndagsopne butikkar som eit virkemiddel til, får dei nesten finne ut av sjølv. Det vere seg meir liv i byen, større valfridom 
for innbyggjarane, betre tilbod til turistar eller at dei ganske enkelt ikkje ser grunn til å oppretthalde eit forbod. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 617) Jonas Vevatne / type: Endre på side 54 / Linje: 14 - 20 

Innspill: Teksten før hakepunktene i underkap. 6.4 endres til. 

«Klimaet er allerede i endring og vi må tilpasse oss endringene. Styrken og omfanget av klimaendringene avhenger av hvor 
mye Norge og det internasjonale samfunnet klarer å avgrense klimautslippene. Vi vil uansett vente økende temperaturer, 
mer nedbør, økt nedbørintensitet og stigende havnivå. Klimaendringene vil virke som en forsterker på eksisterende 
sårbarheter i infrastruktur, bygninger, samfunn og matproduksjon. Stat og kommune må gå foran og starte tilpasningen til 
dagens og fremtidige klimaendringer for å minimere konsekvensene. Kommunal arealplanlegging er det viktigste 
instrumentet/virkemiddelet for å unngå at ny bebyggelse lokaliseres i områder utsatt for fare. Risikoen for flom, skred og 
stormflo må derfor vurderes i lys av de forventede klimaendringene. Det påligger både statlige og kommunale virksomheter 
et betydelig ansvar for infrastruktur og bygg. I tillegg må samfunn og næringsliv gis god og gratis tilgang på anvendelige 
klimadata fra Norsk Klimaservicesenter. Kombinasjonen av stadig tettere byer og økt nedbørintensitet gjør overvann og 
regnflom til stadig mer sentrale utfordring. Derfor blir arbeidet med blågrønne tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, 
restaurering av myr og våtmark, kantvegetasjon og buffersoner langs vassdrag svært sentralt.  Staten må ta et større ansvar 
for å koordinere og finansiere klimatilpasning på tvers av kommunegrenser. Venstre vil at staten tar et større ansvar for å 
støtte kommunene i arbeidet med klimatilpasning.» 

Kommentar: Hovedpunkt fra NOU 2010:10 og Klima2050-prosjektet som er et SFI. Rakk ikke skrive særlig om 
etatsprogrammet til SVV og JBV, NIFS.. det rekker jeg kanskje om litt.. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)        Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 623) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 55 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«stimulere til gode energisparetiltak i eksisterende bygg og i kombinasjon med kulturminnehensyn.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 625) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 55 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at takflater på offentlige bygg skal så langt som mulig benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt som 
fordrøyningsareal i lokal overvannshåndtering.»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 629) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 56 / Linje: 4  

Innspill: Nytt kapittel 6.7 etter kapitlet om «Grønn byutvikling»:  

«6.7 Grønn Distriktsutvikling   

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Norge er langstrakt, med et stort mangfold og unike 
muligheter for bærekraftig bosetting og verdiskaping, i både by- og distriktsregioner. Det betyr samtidig at utfordringene er 



 

 40 

sammensatte. For Venstre er det derfor viktig med en differensiert distriktspolitikk, basert på regionale fortrinn og 
løsninger, i sterke folkevalgte regioner. 

Derfor er det nødvendig å endre kommune- og regionstrukturen, for at kommunene og fylkene kan ta flere oppgaver og 
skape gode og likeverdige velferdstilbud. Slik kan vi hindre ubalanse, hvor staten sentraliserer bort regionale arbeidsplasser 
og river bena under et mangfoldig arbeidsmarked og vekstgrunnlag.  

Venstres distrikts- og regionalpolitikk tror på det regionale Norge, med mobilitet, ny teknologi og lokalt funderte 
industrielle klynger som grønne, skapende drivkrefter.  

Venstre vil: 

✓ flytte ut eller etablere nye statlege arbeidsplassar utanfor Oslo som virkemiddel for å skape breie bu- og 
arbeidsmarknader i regionane. 

✓ gje gode rammevilkår for kommunane som lokal tenesteprodusent og som utviklingsaktør i regionane.  
✓ styrke regionsentra og tettstader som drivkraft for regional utvikling. Det vil støtte opp om at folk kan bu der dei 

ønskjer. 
✓ ivareta dei mindre kommunane som ikkje er naturleg del av regionale bu- og arbeidsmarknader, og som av den 

grunn ikkje kan hente gevinstar ved samanslåing/samarbeid. 
✓ prioritere regionale utviklingsmidlar og støtte opp under regionale innnovasjonsstrukturar. 
✓ sikre god breibandsutbygging/digital infrastruktur også i område der det ikkje er kommersielt lønsamt. 
✓ ha ein differensiert landbrukspolitikk - plass til store og plass til små 
✓ ivareta lokalt eigarskap i ei global verd, t.d. innanfor kyst-næringar/maritime næringar. 
✓ sikre regionale utdanningsstrukturar. Høgskulen ein viktig regional utviklingsaktør - vi må sikre denne rolla også i 

omstilling til større einingar. 
✓ ha distriktsprofil i Nasjonal Transportplan. NTP må legge til rette for eit moderne og godt samferdsletilbod i 

distrikta.  

✓ legge til rette for bruk av el-bil og hybridbilar i landlege område, t.d. med ein offensiv satsing på 
hurtigladestasjonar langs ferdselsårer som bind saman tettstader også utanfor dei større byane.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles med unntak av hakepunktet «ha distriktsprofil i Nasjonal Transport…»  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 7. GRØNN OG BÆREKRAFTIG ØKONOMI  
[side 57 - 64 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 (# 641) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 58 / Linje: 4 - 12  

Innspill: Hakepunktene «etablere en miljøavtale…», «videreføre elbilfordelene…» og «legge om engangsavgiften» strykes.  

Kommentar: Hakepunkt 1, 2 og 3 side 58 er i prinsipp gjennomført i budsjettavtalen for 2017 og kan strykes. Dessuten står 
det på side 44, linje 26 at vi vil videreføre avgiftsfritak/elbilfordeler til 2025. Her (på linje 9) står det 2020.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 642) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 6 - 8  

Innspill: Setningen «Fondet skal sikres tilstrekkelig finansiering gjennom en opptrapping av CO2-avgiften.» endres til  

«Fondet skal finansieres gjennom at CO2-avgiften opptrappes og at deler av disse inntektene gjøres tilgjengelig for fondet. 
Deltakelse i en miljøavtale skal ikke gi lavere CO2-avgift, kun tilgang på ekstra støtte til utslippsreduserende tiltak» 

Kommentar: Hvis vi skal gå fra rød til grønn skatt kan ikke hele den økte inntekten fra høyere CO2-avgift gå til et CO2-fond. 
Et eventuelt CO2-fond bør ikke innrettes likt som NOX-fondet, hvor svært lave priser på NOX-utslipp for mange gjør at man 
potensielt går glipp av en utslippsreduksjoner. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, innstilles dersom forslag # 641 ikke blir innstilt) 
                                                                                                                                 Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 645) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «videreføre elbilfordelene til minst 2020, og at fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for 
brenselcellebiler minst til 2025/100 000 biler» endres til:  

«videreføre elbilfordeler på et nivå som sørger for at elbiler til enhver tid er konkurransedyktige med fossilbiler, og 
opprettholde støtte til brenselcellebiler til det er en veletablert teknologi.» 

Kommentar: Målet bør være at elbiler er konkurransedyktige, og støtten bør utformes deretter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)               Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 647) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-
/avgiftsøkninger som rammer husholdningene» endres til: 

«innføre prinsippet om «karbonskatt og utbetaling» etter kanadisk modell, der karbonavgifter knyttet til transport, bolig og 
andre personrelaterte karbonavgifter kompenseres i form av et likt beløp til utbetaling for alle innbyggere i Norge.» 

Kommentar: Begrunnelse: Bare en direkte utbetaling til hver enkelt innbygger vil kunne sikre aksept i befolkningen for et 
vesentlig høyere avgiftsnivå knyttet til CO2-utslipp, som vil være påkrevet dersom vi skal ha mulighet til å oppfylle målet i 
Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader over temperaturen i førindustriell tid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 648) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-

/avgiftsøkninger som rammer husholdningene» endres til: 

«redusere inntektsskatten som kompensasjon for grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdninger» 

Kommentar: Hvis man gir et «klimaskattefradrag» går man ikke fra rød til grønn skatt, fordi et slikt fradrag gjør det ikke 
mer lønnsomt å jobbe. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)               Opprettholdt av: Oslo Venstre 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 650) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 20  

Innspill: Formuleringen «togradersmålet» endres til «1,5-gradersmålet» i hakepunktet «innføre en gjennomgående CO2-
avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 
togradersmålet 1,5-gradersmålet» 

Kommentar: Begrunnelse: Dette er i tråd med Paris-avtalen. Mrk! Oslo Venstre mener at dette ikke er redaksjonelt 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (enstemmig)                          Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 650B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 58  / Linje: 20  

Innspill: Formuleringen «togradersmålet» endres til «1,5-gradersmålet» i hakepunktet «innføre en gjennomgående CO2-
avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 
togradersmålet 1,5-gradersmålet» 

Kommentar: Begrunnelse: Dette er i tråd med Paris-avtalen. Mrk! Oslo Venstre mener at dette ikke er redaksjonelt 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (enstemmig)                          Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 652) Roger Granum / Oppland Venstre type: Legge til på side 58 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle valg på 
transport, slik at avgiftene på drivstoff kan settes ned.» 

Kommentar: Begrunnelse: Se politisk uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oppland Venstre: 
https://www.venstre.no/artikkel/2017/02/19/uttalelse-miljoavgiftene-ma-differensieres/ 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Roger Granum, Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 664) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 59 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Setningen «Derfor vil vi ha en vurdering av bedrifters og personers rentefradrag hvor disse ses i sammenheng, og 
gjøre endringer hvis det er hensiktsmessig.» endres til: 

«Derfor vil vi ha en vurdering av bedrifters og personers rentefradrag hvor disse ses i sammenheng. Vi vil sette et tak på 
hvor mye enkeltpersoner kan motta i rentefradrag. Taket bør være høyt nok til at nyetablerte ikke får en plutselig økning i 
sine netto renteutgifter.»  

Kommentar: Rentefradraget stimulerer til låneopptak og fører til uheldig gjeldsutvikling.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 665) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 59 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Legge til ordet «provenynøytrale» i setningen «Derfor vil vi ha en vurdering av bedrifters og personers 
rentefradrag hvor disse ses i sammenheng, og gjøre provenynøytrale endringer hvis det er hensiktsmessig.» endres til:  

Kommentar: Fjerning av rentefradraget skal ikke øke skattenivået. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 670) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 59 til / Linje: 29 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan motta i rentefradrag.» 

https://www.venstre.no/artikkel/2017/02/19/uttalelse-miljoavgiftene-ma-differensieres/
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 671) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 60 / Linje: 8 

Innspill: Formuleringen «annen næringskapital» legges til i setningen «…og en lavere verdsettelse av aksjer og annen 

næringskapital. 

Kommentar: Bør ikke begrenses til «aksjer». Må inkludere all næringskapital og alle eierformer. Også selvstendig 
næringsdrivende. Henger sammen med forslag # 676 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Legge til på side 60 / Linje: 9 

Innspill: Nye avsnitt: 

«Lik behandling av ulike former for kapital i skattesystemet er nødvendig for at kapital allokeres best mulig, som igjen sikrer 
verdiskapning og flest mulig arbeidsplasser. Det gjelder også ved beskatning av løpende kapitalinntekter. Venstre vil derfor 
utrede hvordan primærbolig, som er fritatt fra slik beskatning, kan skattlegges likt som andre kapitalobjekter. 

En slik reform vil gi rom for en tilsvarende senkning av skatten på arbeid. Det vil gi et mer balansert og effektivt 
skattesystem, med en bedre fordelingsprofil og større insentiver for arbeid og verdiskapning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 674) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 60 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «redusere formuesskatten ved en gradvis økning av bunnfradraget» endres til: 

«redusere formueskatten ved en betydelig økning av bunnfradraget» 

Kommentar: Formueskatten er en ekstra belastning for norsk eierskap, hvor utenlandske eiere av norske bedrifter, ikke 
betaler formueskatt. Norske bedriftseiere, hvor de fleste er små- og mellomstore bedrifter, betaler formueskatt på verdier 
som ikke er knyttet til resultat eller kontantstrømmen i selskapet, og mange eiere må ta utbytte fra selskapet for å betale 
formueskatt. Alternativ bruk av disse pengene er at de blir i bedriften for videre utvikling. I tillegg er det mange investorer 
som pga formueskatten heller investerer i eiendom enn i utvikling av eksisterende og nye bedrifter. Dette bidrar ikke til å 
utvikle teknologi og bedrifter som sørger for at vi får til det grønne skiftet. Samtidig mener vi at milliardærer bør betale sin 
andel skatt til felleskapet, og derfor er vil en betydelig økning av bunnfradraget beskytte de mindre eierne i små og 
mellomstore bedrifter, samtidig som milliardærene betaler formueskatt inntil vi finner en alternativ skattemodell. Vi unngår 
da også diskusjonen med venstresiden i norsk politikk som vil komme med argumentene for at de rikeste slipper unna med 
stor skattelette. 

Bunnfradraget er økt fra 1,4 millioner til 1,48 millioner fra 2015 til 2016. Dette monner ikke i det hele tatt for næringslivet. 
Venstre bør starte med et bunnfradrag i budsjettet for 2018 med et bunnfradrag på minst 10 millioner, og øke dette til 50 
millioner i løpet av stortingsperioden. Da vil en stor andel av norskeide små- og mellomstore bedrifter slipp formueskatt, 
samtidig som milliardærene knapt vi merke noen forskjell. Det vi samtidig sørge for at minstepensjonister med dyre boliger 
vil slippe formueskatt. Både Høyre, KrF og FrP vil redusere og på sikt fjerne formueskatten. Dette forslaget vil sette Venstre i 
en mer offensiv posisjon ift formueskatten, og vi er overbevist om at mange velgere vil strømme til Venstre bare på grunn av 
dette.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 676) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 60 / Linje: 12 

Innspill: Hakepunktet «ha en lavere verdsettelse av aksjer» endres til: 

«fase ut formuesskatten for aksjer og annen næringskapital.» 
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Kommentar: Brødteksten for avsnitt 7.4 om mere rettferdig formuesskatt sier at nordmenn skal få investere og eie i Norge 
til samme vilkår som utenlandske og statlige eiere. Siden formueskatten for disse i dag er 0 må den fases ut til 0 for private 
eiere også. Og definisjonen må utvides til all næringskapital. Ikke bare aksjer. Henger sammen med forslag # 671 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 677) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 60 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap.» Kommentar: I tråd 
med Venstres alternative statsbudsjett 2016 og 2017 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)                 Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 681) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 61 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at offentlige utgifter som hovedregel ikke skal øke mer enn brutto nasjonalprodukt» 

Kommentar: Dei offentlege utgiftene har eksplodert, og utgjer no meir enn halvparten av fastlands-BNP. Det einaste som 
kan bremse dette er tydelege finanspolitiske føringar. Handlingsregelen er vel og bra, men gir framleis eit stort rom for å 
auke utgiftene utover BNP-vekst. Slik bør det ikkje vere. Og i eit partiprogram som elles bugnar over av rause løfte, er det 
fornuftig å ha eit ankerfeste som seier noko om totalsummen. MRK. Oslo Venstre ønsker å erstatte teksten i forslag # 681 
med forslag # 681B/# 681C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)                                Oppretthold av: Oslo Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 681B) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 61 Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten 
i snitt er lavere enn veksten i økonomien». 

Kommentar: Offentlig sektor som andel av BNP er nå på over 50 prosent. Som andel av fastlands-BNP er andelen på nesten 
60 prosent. Det er ikke bærekraftig etterhvert som oljeinntektene blir lavere, og utgiftene i større grad må finansieres av 
skatteinntekter fra fastlands-Norge. Det er et selvstendig poeng som er separat fra oljepengebruken. MRK. Oslo Venstre 
ønsker å erstatte teksten i forslag # 681 med forslag # 681B/# 681C  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig, dvs. teksten i forslag # 681) Oppretthold av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 681C) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 61 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gradvis redusere det offentliges andel av BNP tilbake til nivået den var på før de siste tiårs kraftig økning i 
oljepengebruken.» 

Kommentar: MRK. Oslo Venstre ønsker å erstatte teksten i forslag # 681 med forslag # 681B/# 681C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig, dvs. teksten i forslag # 681) Oppretthold av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 686) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 61 / Linje: 32 - 32  

Innspill: Hakepunktet «redusere handlingsregelen til 3 % og supplere handlingsregelen med regler om gradvis innfasing og 

begrenset fondsuttak i perioder.» endres til. 

«redusere handlingsregelen til 3 %, og supplere handlingsregelen med regler for størrelsen på det strukturelle, 
oljekorrigerte underskuddet» 
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Kommentar: Det er viktig hvor stort underskuddet på statsbudsjettet utenom oljepenger er. Fases for mye inn i økonomien, 
blir vi svært avhengige av pengene og ute av stand til å gjøre nødvendige omstillinger.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 685 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 688) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 61 / Linje: 32 - 33 

Innspill: Hakepunktet «redusere handlingsregelen til 3 % og supplere handlingsregelen med regler om gradvis innfasing og 
begrenset fondsuttak i perioder.» endres til. 

«redusere handlingsregelen til 2,5 prosent og supplere handlingsregelen med regler om gradvis innfasing og begrenset 
fondsuttak i en periode.» 

Kommentar: Begrunnelse: Reduksjonen i fondsuttak må være av en tilstrekkelig størrelsesorden til å sikre at fondet ikke 
skrumper inn i overskuelig fremtid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 689) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 61 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«skjerme statsbudsjettet fra plutselig fall i oljefondets verdi ved å basere handlingsregelen på oljefondets gjennomsnittlige 
størrelse de foregående årene, og utrede om oljepengebruken bør dekkes delvis av midlertidig låneopptak ved store fall i 
oljefondets verdi for å unngå at uttak av fondet fører til salg av aktiva når verdiene er lave.» 

Kommentar: Oljefondet og handlingsregelen har til dels som funksjon å skjerme statsbudsjettet fra svingninger i oljeprisen. 
Når oljefondet blir større, aksjeandelen (og dermed volatiliteten) økes, og de løpende oljeinntektene ikke lenger er større 
enn oljepengebruken, er det behov for mekanismer som også skjermer statsbudsjettet fra svingninger i verdien på fondet. I 
tillegg kan det være behov for å skjerme oljefondet mot store uttak som skjer i år med børsfall. Ellers kan det bli nødvendig å 
selge aksjer på verst tenkelig spørsmål til dårlig kurs, noe som vil gå utover den forventede avkastningen. Problemet blir 
verre ved at år med store børsfall som oftest vil være år hvor det er behov for økt pengebruk som del av en 
motkonjunkturpolitikk. Å bruke midlertidig låneopptak og Norges svært gode kredittverdighet som en buffer kan være en 
løsning på det problemet 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 685 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 706) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 64 / Linje: 21  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor er en vital del både for utviklingen av det norske velferdstilbudet og for 
driften av den norske velferdsstaten. Å ha et mangfold av tilbydere, enten det gjelder barnehager, skoler, sykehjem eller 
barnevernsinstitusjoner, skjerper innovasjonsevnen og øker sjansene for et godt og tilpasset tilbud til flere. Kvalitet må 
være viktigere enn effektivitet. Kravene til kvalitet i tjenestene, til kompetanse blant de ansatte og til arbeidsforhold for de 
ansatte må være de samme uavhengig av hvem som eier tilbudet, og kontrollen må være like god for private som for 
kommunale tjenester. I dag er det store forskjeller mellom hvilke krav som stilles til private tilbydere i ulike sektorer. Noen 
kan ta utbytte når de mottar offentlige tilskudd, andre ikke. Det må være et mål å ha like spilleregler og et forutsigbart 
regelverk.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 707 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 707) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 64 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«ha en helhetlig gjennomgang av statlige krav overfor private og ideelle velferdstilbydere, med sikte på en helhetlig politikk 
på tvers av sektorer» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 706 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

 

 

  



 

 47 

ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 8. ET MANGFOLDIG, KONKURRANSEDYKTIG OG 
GRØNT NÆRINGSLIV 
[side 65 - 73 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 728) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 67 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede at staten tar ansvar for første 16 dagene av sykefravær mens arbeidsgiver tar ansvaret fra og med dag 17-36»  

Kommentar: Den enkelte har samme trygghet, men det avlaster små bedrifters kostnader ved korttidsfravær. Fra dag 16 ser 
man ofte et langtidsfravær og dette skal arbeidsgiver jobbe aktivt med for å forebygge.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 730) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 67 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke kvinnelige gründeres muligheter til innovasjon og nettverksbygging.»  

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)        Opprettholdt av: Torunn Sandvand, Agder Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 731) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«skape en kultur for entreprenørskap, gjennom å legge til rette for at flere elever og studenter får kjennskap til nyskaping» 

Kommentar: Venstre bør være i front med å satse på ungt entreprenørskap. Programmet nevner ikke dette 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, se forslag # 719 som innstilles. Det holder at samme meningsinnhold står en 
gang)                Opprettholdt av: Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 736) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Slette på side 68 / Linje: 18 -19 

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 

regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» strykes. 

Kommentar: Vi forstår intensjonen, men kan ikke se at dette er gjennomførbart. Man kan ikke fjerne potensielt gode 
bestemmelser bare for å gjøre plass til en ny. Det blir altfor tilfeldig. Man kan, og bør, ta for seg eksisterende regelverk (ikke 
bare nytt), men da må det gjøres på en skikkelig måte.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 736D hvor subsidiært forslag innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 736B) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 68 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 
regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» strykes. 

Kommentar: Dette er eit meiningslaust forslag. Berre fordi ein ser grunn til å til dømes innføre ei ny miljøregulering for 
tungindustrien, bør ein sjølvsagt ikkje samstundes vere tvungen til å fjerne ei regulering om arbeidstakar-tryggleik. For øvrig 
er det meiningslaust å telje «reguleringar» på denne måten. Ei ny lov kan ha langt meir djuptgripande konsekvensar enn ei 
enkelt forskriftendring. Og vice versa. Om reguleringar har (for) store negative konsekvensar eller ikkje er eit spørsmål om 
kvalitet, ikkje kvantitet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 736D hvor subsidiært forslag innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 736C) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 68 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 
regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» strykes. 

Kommentar: Ikke gjennomførbart. Samfunnet blir stadig mer komplekst og nye områder må reguleres. Målet bør heller 
være at den reguleringen er så lite belastende som mulig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 736D hvor subsidiært forslag innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 736D) Roger Granum / Oppland Venstre type: Slette på side 68 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 
regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» strykes. 

Subsidiært foreslås hakepunktet endret til:  

«for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område, må det vurderes om det finnes andre 
regler/forskrifter/reguleringer som kan oppheves på samme område» 

Kommentar: Begrunnelse: Slik kulepunktet står i utkastet til program vil det kunne hindre helt nødvendige endringer og 
fornyelser, selv om intensjonen er god. Har subsidiært redusert kulepunktet til en forpliktelse til å gå gjennom reglene på et 
område når nye tilføyelser skal skje.  

Landsstyrets innstilling: Subsidiært forslag innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 736E) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 68 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 
regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» strykes. 

Subsidiært foreslås hakepunktet endret til:  

 «Ved innføring av nye regler/forskrifter/reguleringer må det vurderes løpende om andre reguleringer på området kan 
fjernes.»  

Kommentar: Alvorlig?  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 736D hvor subsidiært forslag innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 744) Jonas Vevatne / Asker V type: Legge til på side 69 / Linje: 33  

Innspill: Nytt underkapittel: 8.5. Opprinnelig 8.5 blir 8.6 etc. 

8.5 Byggsektoren – et lokomotiv for det grønne skiftet  

Byggsektoren bidrar i dag vesentlig til det samlede klimautslippet, energi- og ressursforbruket. Samtidig er byggenæringen 
Norges nest største fastlandsnæring og landets største distriktsnæring. Den må derfor spille en sentral rolle i det grønne 
skiftet. Å erstatte betong og stål med tre har store miljøgevinster og klimabesparelser. Økt bruk av tre i våre 
byggeprosjekter vil derfor bidra veldig positivt til å nå klimamålene. Bruk av tre er i tillegg helt nødvendig for å kunne 
realisere nullutslippsbygg. Potensialet for økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter er betydelig. Det offentlige må derfor i 
større grad tidlig vurdere om tre kan være et egnet materiale og evt stille krav om ambisiøse mål om nullutslippsbygg som 
også kompenserer for materialbruken og anleggsfasen. Innen få år må byggesektoren kunne levere nær nullenergibygg. 
Dette innebærer at det må skje et skifte der bygg også produserer og leverer lokalt produsert energi. Skal dette kunne 
realiseres, må det sterke insentiver til for å stimulere til økt bruk av solenergi, jordvarme og andre lokale kilder. For å sikre 
god samfunnsøkonomi bør man i større grad tenke områdebaserte løsninger inkludert tomtens egenskaper framfor ensidig 
å fokusere på enkeltbygninger. Det er derfor et behov for at forskriften åpner for slike helhetlige og innovative løsninger. 
Bolighus bygges i dag med til dels omfattende bruk av potensielt miljø- og helseskadelige stoffer. Sunne hus er viktig for 
miljøet, helse og trivsel. Føre-var-prinsippet bør styrkes med hensyn til bruk av byggematerialer med nye kjemiske 
forbindelser og teknologi. Det må stimuleres til at det velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller 
miljøskadelige stoffer. I boliger må det ikke være tillatt å benytte miljøskadelige stoffer listet på Kandidatlisten til EUs 
kjemikalieforordning (REACH) eller miljømyndighetenes prioritetsliste. Bruk av dårlig byggegrunn som konsekvens av 
fortetting, kan føre til større behov for fundamentering og geoteknisk stabilitet. Valg av lokalisering må avpasses byggets 
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behov og egenskaper da grunnarbeider kan øke kostnadene dramatisk, samt medføre mangedobling av prosjektets/byggets 
CO2-utslipp dersom de geotekniske forholdene viser seg å være krevende.  

Venstre vil: 

✓ revidere byggteknisk forskrift med strengere krav til energieffektivitet, klimagassreduksjoner og 
levetidsberegninger.  

✓ at offentlige byggherrer skal alltid vektlegge tre som alternativ, også for større og høyere bygninger. Tre som 
alternativ må utredes som alternativ før beslutninger som gir føringer for materialvalg tas ved offentlige 
formålsbygg.  

✓ styrke og videreutvikle støtten til Innovasjon Norges trebaserte innovasjonsprogram i kombinasjon med 
strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt.  

✓ at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligge til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør 
implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020.  

✓ at offentlige byggeprosjekter ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra 
materialbruk, transport og energiforbruk.  

✓ styrke incentivordninger for installasjon av solenergi.   

 

Med utgangspunkt i bygningers tekniske og funksjonelle levetid (50-100 år perspektiv) bør teknisk forskrift ikke kun basere 
seg på dagens klimadata, men også ta høyde for fremtidige klimaendringer. Da de globale klimaendringene vil gi svært ulike 
lokale utslag, er det derfor behov for at det legges til grunn lokale og regionale klimafremskrivninger. Hvorvidt teknisk 
forskrift igjen bør gå tilbake til en ordning med ulike klimasoner bør vurderes nærmere. De store klimatiske variasjonene i 
Norge tilsier at det er en klimatisk oppdeling av byggetekniske forskrifter. Med et klima i endring og med økende fortetting, 
blir det enda viktigere å se på større areal/bydeler/områder for håndtering av overvann, for å vurdere konsekvenser av nye 
utbygginger og inngrep. Venstre mener derfor det bør legges større vekt på overvannshåndtering og at § 7-2 Sikkerhet mot 
flom og stormflo, utvides til også å omfatte overvann. Tredje ledd i §7-2 bør også utvides, slik Overvannsutvalget foreslo 
(NOU 2015:16): (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo og overvann. Sikkerhetsklasser for nedstrøms 
bebyggelse skal ivaretas. Ved planlegging skal beregnede verdier for fremtidig havnivå og nedbør benyttes.» 

Kommentar: Forslag til nytt underkapittel 8.5 Byggsektoren – et lokomotiv for det grønne skiftet. Et forslag fra Marit H. 
Meyer (Asker Venstre), Jonas Vevatne (Asker Venstre), Åse Birgitte Skjærli (Nes Venstre), Kristine Nore (Krødsherad Venstre) 
og Kristin Engely (Ullensaker Venstre)  (Eirik Wærner - ennå ikke bekreftet...) Siste del her om klimatilpasning passer kanskje 
enda bedre i underkapittelet om klimatilpasning i kap 6. MEN dette punktet i klimatilpasning dreier seg om lokalisering og 
utforming av bygg - og justeringer av konkrete artikler i TEK17... 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)        Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 753) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 70 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«videreføre ordningen med CO2-kompensasjon» 

Kommentar: Etableringen av systemet med klimakvoter i EU i 2005 har gitt økte kraftpriser også i Norge. Det har skjedd 
fordi kraftprodusentene velter deler av sine kvotekostnader over på kraftprisen. Det fører til at også norsk vannkraft får et 
CO2-påslag, til tross for at kraften er utslippsfri. Dette har bidratt til å svekke industriens konkurranseevne sammenlignet 
med virksomheter i land uten slik klimaregulering. Ordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2013 og er svært 
viktig for å sikre norsk kraftkrevende industri. Hva som skjer med ordningen etter 2020 er uvisst.  Ordningen skal gjelde for 
perioden 1.7.2013-31.12.2020. Den omfatter alle 15 sektorene som i henhold til EUs retningslinjer er støtteberettigede. 
Dette inkluderer blant annet produsenter av aluminium, ferrolegeringer, kjemiske produkter og treforedling. 
https://www.nrk.no/norge/industrien-far-co2-kompensasjon-1.8317865  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 764) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 72 / Linje: 17 - 33  

Innspill: Avsnittene om reiseliv endres til: 

«Norge som destinasjon har flere ganger blitt kåret til et av verdens beste reisemål og har en stor verdi som internasjonal 
merkevarebygger av Norge. Naturbaserte attraksjoner som ren natur og rene fjorder er noen av merkevarene som er med 
på også å heve kvaliteten og attraktiviteten i et kresent marked. Et marked som etterspør grønt reiseliv og grønne reisemål. 
Dette forplikter, ikke bare for næringen selv, men også for Norge som nasjon å ivareta for fremtiden. 
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Reiselivet har med sin vekst siste år tatt en betydelig posisjon også som en nasjonal næring, noe som bekrefter at reiseliv er 
en næring for fremtiden. 

Ringvirkningsanalyser i næringen viser stadig at den verdiskapningen reiselivet utløser lokalt og regionalt bidrar både til 
flere arbeidsplasser og økt bosetting. Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen likevel stimuleres til økt vekst ved bl.a. 
profesjonalisering, struktur og forutsigbarhet. Et viktig tiltak er at det må iverksettes tiltak både innen produktutvikling, 
destinasjonsutvikling og markedsføring. Dette vil utløse flere nye bedrifter basert på reelt marked og etterspørsel og ha 
kortere vei fra ide til gjennomføring. Like viktig er at utviklingen skjer i et miljøvennlig perspektiv. 

Destinasjonsselskapene har en viktig rolle når det gjelder å organisere og legge til rette for turistene, være sparringspartner 
innen utvikling og å drive turistinformasjon. Dette er fellesgoder som både turister og lokalbefolkning nyter godt av og 
gjelder spesielt rundt de naturbaserte attraksjonene og i verdensarvområdene der vertskapsrollen kan være litt mer 
tilfeldig. Venstre mener at dette i større grad bør finansieres over offentlige budsjetter.»  

Kommentar: Mer reiselivsfaglig formulering. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 772) Roger Granum / Oppland Venstre type: Legge til på side 73 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«redusere mva-satsen på salg av mat slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles» 

Kommentar: Begrunnelse: Det er et kunstig skille mellom middels sats (15 %) på salg av mat fra bensinstasjoner, kiosker, 
gatekjøkken på den ene siden og spisesteder (25 %) der du sitter ned og spiser. Noen ganger er grensedragningen 
problematisk. Hvis du tar med deg pølsa du har kjøpt i bensinstasjon ut så skal det beregnes 15 % mva, mens hvis du velger 
å sitte inne på stasjonen så skulle det vært beregnet 25 %. Hotell- og restaurantnæringen sliter allerede med et høyt 
kostnadsnivå i konkurranse med utlandet og en lavere mva-sats på mat kunne kompensert noe for de ulempene høyere sats 
(10 %) på losji medførte. Dette er en viktig eksportnæring og statens tap av avgift må sees opp mot økte eksportinntekter og 
sikring av viktige arbeidsplasser, særlig i distriktene fordi de er mest utsatt for konkurranse fra utlandet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Roger Granum, Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 9. BÆREKRAFTIGE RESSURSER FRA JORD OG HAV 
[side 74 - 86 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 776) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Legge til på side 74 / Linje: 32  

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«å utvikle en bioøkonomi som er bygd på våre fortrinn som kyst- og havnasjon. Norge har store muligheter til å være 
verdensledende i forskningen på dyrking og høsting av tang, tarer, alger og annen marin forskning» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (første setning innstilles som nytt kulepunkt. Andre setning tilpasses øvrig tekst 
redaksjonelt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 776B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 74 / Linje: 32 

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«å utvikle en bioøkonomi som er bygd på våre fortrinn som kyst- og havnasjon. Norge har store muligheter til å være 
verdensledende i forskningen på dyrking og høsting av tang, tarer, alger og annen marin forskning» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (første setning innstilles som nytt kulepunkt. Andre setning tilpasses øvrig tekst 
redaksjonelt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 778) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 75 / Linje: 10 

Innspill: Stryke formuleringen «øke nivået på skogavvirkingen av hogstmoden skog og» fra hakepunktet «øke nivået på 
skogavvirkningen av hogstmoden skog og utnytte hele treet, også avfalls- og biprodukter som GROT, i produksjon av 
bioenergi» 

Kommentar: Det er sannsynligvis ikke mulig å øke skogavvirkingen vesentlig hvis målet om å verne 10 prosent av 
skogarealene skal nås innen rimelig tid. Det er i hovedsak hogstmoden skog som vernes, fordi det er i moden skog 
naturverdiene er størst. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)        Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 787) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 77 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre en beskatning av ressursrenten til den mest effektive og lønnsomme delen av fiskeflåten, slik at verdien av fisket 
skal komme hele befolkningen til gode» 

Kommentar: Havfiskeflåten har svært høy lønnsomhet fordi de har monopol på en knapp og verdifull ressurs. Deler av 
denne verdien bør tilfalle hele samfunnet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 796) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 77 / Linje: 32  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Leveringplikten må overholdes og fisk landes til fiskeriavhengige kystsamfunn. Hvis ikke må kvotene trekkes tilbake fra de 
som i dag sitter inne med de, og tilbys andre. Fiskeanlegg langs hele Norskekysten viser at lønnsomhet kommer med 
kvalitet og jevn leveranse. Dette må også trålerflåten kunne tilpasse seg. Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser 
med en tilhørende leveringsforpliktelse, blir sendt til lavkostland for bearbeidelse. I et miljøperspektiv er det viktig at 
fiskebåter har kortest mulig avstand fra fangstfelt til landanlegg hvor råstoffet foredles eller pakkes, og sendes videre. Båter 
under 11 m skal ikke struktureres og fartøy med fiskerettigheter skal ha nasjonale eiere. Det er viktig at fiskeflåten ikke skal 
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styres av investeringsselskaper og Venstre ønsker å styrke aktivitetskravet med et krav til at 2/3 av eierskap skal tilhøre 
fisker.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 797) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 77 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forankre eierskapet til ressursene i havet innenfor norsk økonomisk sone i grunnloven.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)           Oppretthold av: Rolf Zimmermann, Nordland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 797B) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 77 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forankre eierskapet til ressursene i havet innenfor norsk økonomisk sone i grunnloven.» 

Kommentar: Eierskapet er i dag nedfelt i Norges lover, men prinsippet uthules og prøves stadig rettslig. Volstad-dommen 
for et par år siden var nær ved å endre eierskapet. Kravet fra sittende regjering om evigvarende og omsettelige kvoter er en 
de facto endring bort fra dette prinsippet. Som svar på dette bør eierskapet tydeliggjøres ved å bli flyttet fra loven til 
grunnloven. Punktet er fremtidsrettet ved at det omtaler ressursene i havet og ikke bare fisk. Dette er en type konflikt som 
gjerne kan komme på andre områder seinere. Da er jobben med å sikre eierskapet allerede gjort. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)           Oppretthold av: Rolf Zimmermann, Nordland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 799) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Formuleringen «som sikrer et mangfold av deltakere av forskjellig størrelse innenfor fiskerinæringen» strykes fra 
hakepunktet «opprettholde kvotebalansen mellom fartøygrupper som sikrer et mangfold av deltakere av forskjellig 
størrelse innenfor fiskerinæringen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 801) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 til 78 / Linje: 38 - 2  

Innspill: Hakepunktene «forenkle reglene for fiskerinæringen…» og «gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og 
aktivitetsplikten» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 801B) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 78 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten som ivaretar verdiskaping i Nord-
Norge» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 806) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 78 / Linje: 15  
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Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «at leveringsforpliktelsene må overholdes. Dersom leveringsforpliktelser misligholdes, tas kvota tilbake og tilbys 
andre.  

✓ at båter under 11 meter skal ikke struktureres 
✓ at aktivitetskravet styrkes med krav om 2/3 av eierskap tilhører fisker.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 814) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 79 / Linje: 11  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Norsk fisk har ry på seg internasjonal for å være ren og frisk. Dette omdømmet er det viktig å holde fast ved. 
Oppdrettsnæringen gir store inntekter for Norge og mange arbeidsplasser, og har gode muligheter for videre vekst. Men 
skal oppdrettsnæringen være bærekraftig i fremtiden, må næringen omstille til en mer miljøvennlig teknologi og 
rømningssikre løsninger enn i dag. Sterk vekst i antall konsesjoner og økt volum biomasse i anleggene gir store 
miljøutfordringer, noe som er en trussel mot villaksen og annet marint liv i havet. Det må stilles strengere miljøkrav, og 
utslipp fra oppdrettsanlegg må avgiftsbelegges i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale for uønsket forsøpling. 
Oppdrettsnæringen må samtidig få en tidsfrist til å omstille seg til lukkede anlegg, og myndighetene bidra til økt satsing på 
ny teknologi.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 819) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 79 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet «gi oppdrettsnæringen tidsfrist på å omstille seg til lukkede anlegg eller alternative løsninger på 
problemene med rømming, lakselus og forurensning fra merdene» endres til: 

«sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med 
problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene» 

Kommentar: Vi bør stille krav til næringa, men bør vere varsame med å vere dogmatiske på kva teknologi ein skal velje. Om 
det er lukka anlegg, å flytte merdene lenger ut til havs, eller laserteknologi for å få bukt på luseproblemet som er det 
optimale får konkurransen avgjere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 820) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 79 til 79 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet «gi oppdrettsnæringen tidsfrist på å omstille seg til lukkede anlegg eller alternative løsninger på 
problemene med rømming, lakselus og forurensning fra merdene» endres til: 

«gi oppdrettsnæringen en tidsfrist på å omstille seg til lukkede anlegg» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 823) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 79 / Linje: 31 - 37  

Innspill: Hakepunktene «at flest mulig nye konsesjoner skal være grønne konsesjoner», «sikre at eiere av eksisterende 
konsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon» og «gradvis stramme inn 
kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og 
sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter i tillegg til lakselus og rømming» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 823B) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 79 / Linje: 31 - 37  

Innspill: Hakepunktene «at flest mulig nye konsesjoner skal være grønne konsesjoner», «sikre at eiere av eksisterende 
konsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon» og «gradvis stramme inn 
kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og 
sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter i tillegg til lakselus og rømming» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 825) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en miljøavgift på utslipp fra oppdrettsanlegg» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 826) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at konsesjoner til oppdrettsanlegg skal leies ut med langsiktige leiekontrakter, og den årlige leien tilfalle kommunene der 
hvor de er plassert» 

Kommentar: Oppdrettsnæringen beslaglegger store areal i lokalsamfunnet og stedene der de er plassert får i liten grad 
økonomiske avkastning på belastningen de påfører lokalmiljøet der de er. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 831) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «gi oppdrettsnæringen en tidsfrist på å omstille til lukkende anlegg.  

✓ innføre strengere sanksjonsmuligheter for de aktørene som ikke driver innenfor dagens regelverk.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 840) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 81 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Delsetningen: «Det er et mål at Norge skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, men» strykes. 

Kommentar: Liten grunn til å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Det er viktig å sørge for at vi har 
mattilgang i en krisesituasjon, men produksjon til vanlig sørger ikke nødvendigvis for det. Da må vi heller ha bedre 
prosedyrer for matsikkerhet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 842) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 81 / Linje: 12 - 14  

Innspill: Setningene «Samtidig har import av soya som proteinråvare til kraftfôr har økt kraftig. Dette er en retning Venstre 
ønsker å snu. Det må lønne seg å utnytte arealene til forproduksjon gjennom beiting eller grasproduksjon for å redusere 
bruk av korn og kraftfor til dyrefor.» endres til: 
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«Det må stimuleres til økt dyrkning av proteinvekster til erstatning for import av soya. Det må sikres en slik økonomi i 
kornproduksjonen at alle arealer som kan nyttes til kornproduksjon utnyttes slik at importen av korn kan begrenses. 
Samtidig må det skires at tilskuddssystemet gir insentiv til beiting og grasproduksjon i områder der kornproduksjon ikke er 
mulig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 846) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 81 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 850) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 81 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at klimautslipp i landbruket også bekjempes med avgifter. Klimaavgifter på matvarer ilegges importerte varer på lik linje 
med innenlandske.» 

Kommentar: Landbrukspolitikken må også bli grønnere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 853) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 81 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha målretta investeringsverkemiddel også til små og mellomstore bruk i mjølkeproduksjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 854) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre norsk matproduksjon gjennom importreguleringer»  

Kommentar: Næringa har vært klar på at dette er det viktigste punktet i den norske landbruksmodellen.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 856) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 36  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «styrke distriktsrelaterte ordninger slik at man fortsatt kan ha landbruk over hele land  
✓ beholde konsesjonsloven med priskontroll for at det skal være mulig å kjøpe en gård og kunne leve av 

avkastningen.  
✓ beholde avskrivningsmuligheten på IBU-tilskudd (Bygdeutviklingsmidler).  
✓ ha gode investeringsordninger for modernisering av landbruket.  

✓ Beholde mottaksplikten som en del av markedsreguleringsordningene.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 860) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Stryke på side 82 / Linje: 7 - 9  

Innspill: Setningene «Økologisk landbruk er et viktig alternativ for å sikre varig fruktbarhet i jorda, nok og rent vann, 
dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet. Vi vil styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske varer.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 861) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 82 / Linje: 10  

Innspill: Setningen «Miljøvernlover burde være strenge og basert på vitenskap, framfor å støtte seg på merkevarer som 
«økologisk» legges til etter setningen «..tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 866) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 82 / Linje: 36  

Innspill: Hakepunktet «stoppe nydyrking av myr» endres til:  

«begrense nydyrking av myr og forby all nydyrking av djupmyr» 

Kommentar: Myr kan dyrkast på fleire måtar, ved profilering treng ikkje nødvendigvis myr opnast. Kan vere uheldig med 
forbud og ,der det kan vere lite myr å dyrke for å få rasjonell drift på større teigar. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 867) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 82 / Linje: 36  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «stoppe nydyrking av myr»: 

 «Det må være en dispensasjonsordning for områder der det ikke finnes alternative dyrkingsarealer.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 868) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 82 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«fase ut den statlige støtten til Opplysningskontoret for egg og kjøtt» 

Kommentar: Opplysningskontorene er aksjeselskaper eid av bondesamvirker, men driften er finansiert av statlige avgift 
(omsetningsavgiften). Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver utstrakt reklamevirksomhet for å få befolkningen til å 
spise mer kjøtt. De står blant annet bak Matprat som promoterer kun kjøttrike oppskrifter. Det er ikke statens oppgave å 
tilrettelegge for slikt reklamekontor for økt kjøttforbruk. Dagens ordning samsvarer heller ikke med de helsemessige 
utfordringene vi står overfor. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 870) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 82 / Linje: 36  

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «innføre CO2-avgift på alle dyrkingsmedier som inneholder torv. 
✓ innføre forbud mot drenering av myrer og våtmarker som forberedelse til torvtekt i områder der slik ikke tidligere 

har foregått. 
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✓ i løpet av perioden ha et forbud mot bruk av torv i dyrkingsmedier.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)        Opprettholdt av: Boye Bjerkholt, Akershus Venstre og Solveig Schytz, 
sentralstyret           

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 871) Elisabeth Klette / Randaberg, Lund, Suldal, Finnøy og Tysvær Venstre type: Nytt forslag på side 83 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«opprettholde importvernet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)       Opprettholdt av: Nils Bjarne Vold, Rogaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 878) Elisabeth Klette / Randaberg, Lund, Suldal, Finnøy og Tysvær Venstre type: Nytt forslag på side 84 / Linje: 20  

Innspill: Nye hakepunkt  

✓ «avløsertilskuddet må opprettholdes 

✓ tidligpensjonsordningen må opprettholdes» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)       Opprettholdt av: Nils Bjarne Vold, Rogaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 881) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 84 / Linje: 25 - 26  

Innspill: Delsetningen «,og moderne skogbruk er en trussel mot dette mangfoldet.» strykes 

Kommentar: Moderne skogbruk er utformet ut ifra mål om å ivareta miljø- og flerbrukshensyn, og er derfor ingen fare for 
artsmangfoldet. Om skogbruk skal være en trussel mot artsmangfoldet, er det den utøvelse av skogbruk som skjedde fra 
1945 og frem til ca. 1990. Den typen skogbruk/skogsdrift, kan ikke beskrives som «moderne» i programmet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 882) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 84 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «primært» strykes fra setningen «Skogvern bidrar til å ivareta biologisk mangfold og bør primært baseres på 
frivillighet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 890) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 85 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fjerne subsidier til skogsbilveier og taubaner som går på bekostning av naturvern» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 10. FREMST PÅ IKT OG DIGITALISERING 
[side 87 - 92 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 
 (# 905) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 87 / Linje: 25  

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«sikre alternativer for folk som ikke har tilgang på kunnskap eller infrastruktur.» 

Kommentar: På samme måte som Venstre ut i fra liberale prinsipper ønsker universell utforming av alle offentlige bygg, må 
vi sette krav om at alle innbyggere har tilgang på kommunikasjon med det offentlige. Det må derfor finnes alternativer for 
de som ikke har kunnskap om elektronisk kommunikasjon, eller bor på steder hvor det ikke er tilgang til nett, eller hvor 
tilgangen er så dårlig at ordinær kommunikasjon fungerer.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

(# 928) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 91 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«fornye regelverket for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 938) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 92 / Linje: 1 - 4  

Innspill: Hakepunktet «støtte kommuner som ønsker å innføre gratis internettilgang, for eksempel etter modell fra 
Luxembourg og «Municipal wireless network» prosjektet som blant annet er innført i Trondheim under navnet Trådløse 
Trondheim» strykes. 

Kommentar: Det offentlige bør ikke finansiere tjenester som det private fint klarer å dekke. Offentlig finansiert Wifi kan 
komme på bekostning av ønskelige private investeringer i et bedre mobilnett. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 11. EN FAMILIEPOLITIKK SOM SETTER BARN I 
SENTRUM 
[side 93 - 98 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 940) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Nytt forslag på side 93 / Linje: 8  

Innspill: Ordet «barselomsorg,» legges til i setningen «Derfor er barselomsorg, foreldrepermisjon, et godt barnevern, full 

barnehagedekning og en god skole sentrale elementer i Venstres barne- og familiepolitikk.» 

Kommentar: Vi skriver mye i programmet om foreldrepermisjon, barnehager og skole. Men denne første viktige sårbare 
fasen er ikke tatt med. Et hjemmebesøk kan avdekke fødselsdepresjon, den kan enklere bistå mor med å få til amming 
(lettere å få til i ro hjemme enn på helsestasjon). I dag, når mor og barn sendes hjem fra sykehus etter to dager, har ikke 
alltid vekta snudd på nyfødt før hjemreise. Derfor er det viktig at dette sjekkes daglig til vekta snur, og følges opp av 
jordmor/ helsesøster. Det er meget stressende å skulle kle et lite barn i kulde f.eks. (skal jo ikke ut når det er mindre enn 10 
kuldegrader) for å reise på vektkontroll på helsestasjon. Helsesøster/ jordmor vil også raskt f.eks. forstå om det røykes inne, 
og kan komme med anbefalinger rundt nyfødte og røykfritt miljø. De vil kunne gjøre vurderinger på sovesituasjon osv. Dette 
er ikke tenkt som en «kontroll», men som et tilbud for å trygge foreldrene, samtidig kan jordmor/ helsesøster danne seg en 
«magefølelse» rundt spedbarnets og familiens situasjon. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 940B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 93 / Linje: 8 - 10  

Innspill: Ordet «barselomsorg,» legges til i setningen «Derfor er barselomsorg, foreldrepermisjon, et godt barnevern, full 
barnehagedekning og en god skole sentrale elementer i Venstres barne- og familiepolitikk.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 941) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 93 / Linje: 10  

Innspill: Ny setning til slutt i innledende avsnitt: 

«For Venstre er det et mål å samordne regelverket knyttet til foreldrepermisjon og rett til barnehageplass, slik at det gir 
forutsigbarhet for foreldre, barn og foreldrenes arbeidsgivere.»  

Kommentar: Det er innmari vanskelig å vite når en faktisk kan komme tilbake i arbeid fordi en ikke kan være sikker på når 
en får tilbud om barnehageplass. Svært mange foreldre tar også beslutningen om når barnet skal starte i barnehagen med 
en gang barnet har fått fødselsnummer. På dette tidspunktet har en ikke ennå blitt kjent med sitt barn og kan derfor ikke ta 
en vurdering av når barnet er modent nok til å starte i barnehagen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 943) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Endre på side 93 til 95 / Linje: 15 - 7  

Innspill: Underkap. 11.1, 11.2 og 11.3 endres til: 

11.1 Gode støtteordninger til barnefamilier 

Støtteordninger i forbindelse med fødsel og første leveår skal gi alle foreldre mulighet til å gi barna sine en god start på 
livet. Ordningene skal sørge for at mor får nødvendig avlastning rundt fødsel, og samtidig legge til rette for at barnet får en 
tidlig tilknytning til både mor og far. Venstre mener barnets beste skal ligge til grunn for permisjonsordningen. 
Hjerneforskning viser at barn på 0-3 år har behov for en hovedomsorgsperson det skapes tilknytning til. Dette er aller mest 
sårbart det første leveåret. Frem til barnet er fylt tre år er det hensiktsmessig å ha et fåtall personer som har omsorg, for å 
sikre god og riktig utvikling av hjernen. Forskning viser også at så sant det er mulig er det best for barnets helse og utvikling 
å fullamme frem til fylte seks måneder, og i tillegg amme frem til fylte to år. Statistikken viser at kvinner i dag ofte er i 
slutten av 20- årene og begynnelsen av 30- årene når de får barn. Årsaken til dette er ønske om å ha avsluttet 
utdanningsløpet før en etablerer seg med familie. Medisinsk er menneskekroppen skapt for å få barn tidligere, slik at fysisk 
restitusjon for den som har født tar vesentlig lenger tid når kvinnen er over 25 år. Venstre mener de aller fleste familier selv 
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vet best hvordan permisjonstiden bør fordeles i sin familie. Venstre ønsker ikke restriksjoner som finnes i dag, der 
foreldrene ikke kan ta permisjon parallelt. Tvert i mot ønsker Venstre at alle fedre skal ha rett på permisjon i ti dager i 
tilknytning til fødsel, slik at begge foreldre kan hjelpe hverandre i omsorgen for barnet (*) og tilpasning til ny livssituasjon. 
Venstre mener at generelt er ingen barn tjent med å gå i barnehage før fylte ett år, den totale permisjonslengden bør 
derfor være 55 uker. Tre uker avvikles av mor før termin, de resterende ukene gjør at familiene kan velge å ikke sende barn 
i barnehage før fylte ett år. Rett til ammepermisjon videreføres. Krav til å opptjene rettigheter bør fjernes, for barn trenger 
begge sine foreldre uavhengig av den ene eller andres yrkesaktive nivå. Kontantstøtteordning videreføres med 52 uker 
samlet for barn mellom 0-6 år. Foreldrepermisjonen og kontantstøtteordning disponeres på en digital tidskonto som begge 
foreldre har tilgang til. Der kan uttak av registreres etterhvert som den benyttes og foreldrene behøver kun å ha avtale med 
arbeidsgiver på uttak. Permisjonstid og kontantstøtte disponeres frem til barnet er seks år (**). Dersom barn får søsken 
fylles kontoen bare på med tid.  

 

Venstre vil: 

✓ at foreldrene fritt disponerer permisjon og kontantstøtte med bruk av tidskonto  
✓ at far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av 

mors rettigheter  
✓ at fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel  
✓ gi rett til parallell bruk av tidskontoen slik at foreldrene kan være hjemme samtidig.  
✓ gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote  
✓ at aleneforeldre med flerlinger skal ha krav på ekstra støtte i 12 uker 8 etter fødsel og ti uker lenger 

permisjonskvote  

 

11.2 Økt støtte i barnehagenøkkelen  

Venstre mener det er på tide å tenke helt nytt rundt familiepolitikken. Stadig større sosiale, kulturelle og pedagogiske 
ressurser brukes i barnehage og SFO. Alle barn har i dag rett på barnehageplass, men det har en betydelig kostnad for den 
enkelte familie. For å sikre alle barn rett til gratis utdanning og en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny 
barnehagereform som gjør barnehage gratis for femåringer. Dette skal gjøres gjennom at finansieringsnøkkelen for 
overføringer av frie midler til kommunene ikke lenger skal gi nedtrekk for kommuner med lavt utdanningsnivå. I tillegg skal 
kommuneøkonomien styrkes slik at kommunene kan tilby gratis barnehageplass og SFO plass for de familiene som har 
behov for dette. Alle barn som vokser opp i Norge skal få likere muligheter, uavhengig av foreldrenes lommebok. Venstre 
innføre en gradert barnetrygd. Den graderte trygden må være innrettet slik at det alltid skal lønne seg å jobbe.  

 

11.3 Venstre vil beholde kontantstøtten  

Venstre mener at kontantstøtten bør beholdes. Kontantstøtten gir småbarnsfamilier en reell valgfrihet i hverdagen for 
hvordan de ønsker å ivareta barnas omsorg i en ung, sårbar alder. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner, og frem 
til fylte tre år har barn primært behov for omsorg ikke pedagogikk. Statistikk viser at det ikke er noen sammenheng mellom 
økt barnehagedekning og yrkesaktivitet hos kvinner. Kontantstøtten gir foreldre en mulighet til å prioritere familie framfor 
jobb en periode i livet, dersom de ønsker det. Kontantstøtten bør være på 52 uker, og disponeres fritt av foreldrene fra 
barnet er 06 år.  

 

Venstre vil :  

✓ beholde kontantstøtten gi foreldrene disposisjonsrett over 52 uker med kontantstøtte frem til barnet er 6 år  
✓ fjerne skatteklasse 2» 

Kommentar: *Dette er bare forbeholdt enkelte fedre i dag, og er ikke gjengs i arbeidslivet. ** Dette gjøres i Sverige, der 
mor/ far ikke må sende inn bindende avviklingsplaner for permisjon i forkant. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig) Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Endre på side 93 / Linje: 22-23 og 30-31 

Innspill: Setningene: «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 
uker fordeles fritt.» endres til: 

«Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles like mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel 
forbeholdes mor, mens de resterende 40 uker deles likt mellom foreldrene.» 
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Tilsvarende endres hakepunktet «at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 
uker fordeles fritt» til: 

«at foreldrepermisjonen bør deles like mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel forbeholdes mor, 
mens de resterende 40 uker deles likt mellom foreldrene» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 951) Gøril Bjerkhol Havro / type: Endre på side 93 / Linje: 22 - 23 

Innspill: Setningen «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 
uker fordeles fritt» endres til:  

«Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles mer likt mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel 
forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene i utgangspunktet deles likt mellom foreldrene. Det vil være mulig å 
overføre opptil fem uker til den andre forelderen.»  

Kommentar: Det er viktig å sikre likestilling, samtidig som vi ivaretar fleksibilitet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 952) Gøril Bjerkhol Havro / type: Legge til på side 93 / Linje: 23   

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker 
hver mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt.» 

Kommentar: I formuleringen av dagens søknadsskjema, forutsettes det at far kun tar sin «kvote», mens mor tar hele 
«fellesdelen». Med likedeling som utgangspunkt, vil det være lettere å velge mer likestilt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 953) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 93 / Linje: 23  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det skal imidlertid kunne innvilges dispensasjon fra denne tredelingen etter søknad, om sykdom, arbeidsledighet, 
skole/studier eller arbeidssituasjon, medfører at minimum 15 uker til hver av foreldrene, setter familien i en vanskelig 
situasjon.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 957) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Hakepunket: «at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker 
fordeles fritt» endres til:  

«at foreldrepermisjonen gis i totalt 480 dager og kan tas ut frem til barnet er ferdig med 1. trinn på barneskolen. 
Foreldrepermisjonen disponeres elektronisk via en webside, der foreldrene loggfører bruk av permisjonen etter avtale med 
arbeidsgiver.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Åse Birgitte Skjærli, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 965) Naomi Ichihara Røkkum / Norges Venstrekvinnelag type: Legge til på side 94 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt: 
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«at far skal ha samme rett til fellesperioden som mor, blant annet ved å fjerne koblingen mellom fars permisjon og mors 
aktivitet»  

Kommentar: I dag har far ikke samme rettigheter til fellesperioden som mor. Far bør ha selvstendig rett på permisjon. Dette 
vil fjerne en viktig skjevhet i dagens ordning.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 968) Naomi Ichihara Røkkum / Norges Venstrekvinnelag type: Legge til på side 94 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at økonomiske incentiver til foreldre for ikke å ta foreldrepermisjon ikke skal være tillatt» 

Kommentar: Dette er hverken bra for fedre eller mødre – for ikke å snakke om barna. Særlig menn i næringslivet 
rapporterer om dette problemet, der dette er en av flere midler arbeidsgiver benytter for å utøve press, for at fedre ikke skal 
ta foreldrepermisjon.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 971) Geir Olsen / Egne vegne type: endre på side 94 / Linje: 9 - 24  

Innspill: Underkap. «11.2 Gratis barnehage for alle» endres til: 

«11.2 Gratis SFO og billigere barnehage 

Stadig større sosiale, kulturelle og pedagogiske ressurser brukes i barnehage og SFO. Alle barn har i dag rett på 
barnehageplass og plass i SFO, men det har en betydelig kostnad for enkelte familier. For å sikre alle barn rett til gratis 
utdanning og en best mulig oppvekst vil Venstre utvide og forsterke ordningen med gratis og billigere barnehage for 
lavinntektsfamilier som er innført de siste årene og samtidig innføre gratis SFO for alle barn. Dette vil styrke 
likestillingspolitikken, arbeidslinjen, integreringen og kampen mot barnefattigdommen. Det aller viktigste er å sikre alle 
barn som vokser opp i Norge likere muligheter, uavhengig av foreldrenes lommebok.  

Mens de aller fleste barn går i barnehage er det langt færre som bruker SFO. Spesielt er det få barn fra lavinntektsfamilier 
og/eller familier med innvandrerbakgrunn som bruker SFO. Hovedgrunnen til dette er økonomi. SFO skal fortsatt være et 
frivillig tilbud, men det kan hemme både utvikling og integrering at så få barn fra familier med innvandrerbakgrunn er en 
del av ordningen. Venstre mener derfor at gratis SFO både vil være et viktig og riktig integreringstiltak og et viktig og riktig 
utviklings- og utdanningstiltak.  

Venstre vil: 

✓ Utvide og forsterke ordningen med gratis kjernetid og billigere oppholdsbetaling i barnehager for 
lavinntektsfamilier. 

✓ Innføre gratis SFO i 1.-4. trinn.»  

Kommentar: Gratis barnehage koster alene 11,5 mrd. kroner. Gitt at barnetrygden skal finansiere dette vil det bare være 
om lag 4 mrd. kroner igjen til en gradert barnetrygd. Det vil innebære en svært liten utbetaling, med det resultat at 
kommunene fort sitter igjen med en betydelig økning i sosialhjelpsutgifter (de fleste steder kommer barnetrygd i tillegg til 
sosialhjelp). 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 974) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 94 / Linje: 9  

Innspill: Stryke «gratis» fra overskriften «Gratis Barnehage for alle.» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47 og 176 i kap. 1 og forslag # 976, 977, 979, 980 og 984 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 977) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 94 / Linje: 15 - 17  
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Innspill: Setningen «For å sikre alle barn rett til gratis utdanning og en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny 
barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn.» endres til: 

«For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO 
gratis for alle barn i lavinntektsfamilier.» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden 
til fordel for de som har minst. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47, forslag # 176 og 178 i kap. 1 og forslag # 974, 976, 
979, 980 og 984 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 979) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 94 / Linje: 19 - 21  

Innspill: Setningen «For å finansiere denne barnehagereformen vil Venstre fjerne dagens barnetrygd og kontantstøtten» 
endres til: 

«For å finansiere denne barnehagereformen vil Venstre behovsprøve dagens barnetrygd og fjerne kontantstøtten» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47, forslag # 176 og 178 i kap. 1 og forslag # 974, 976, 977, 980 og 984 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 982) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 94 / Linje: 19 - 24  

Innspill: Setningene «For å finansiere denne barnehagereformen … … slik at det alltid skal lønne seg å jobbe» strykes.  

Kommentar: Nord-Trøndelag Venstre er av den oppfatning at en behovsprøvd barnetrygd vil bidra til sosial stigmatisering, 
og er et brudd på Venstres tradisjon som en forkjemper for altomfattende sosiale ordninger.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 983) Hans Martin Storø / Leka og Nærøy Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 19 - 24  

Innspill: Setningene «For å finansiere denne barnehagereformen … … slik at det alltid skal lønne seg å jobbe» endres til:  

«Venstre vil endre dagens barnetrygd, med en økning av satsene i kombinasjon med skattlegging av barnetrygden. Dette 
for å bidra til en bedre fordelingsvirkning, som vil være et bidrag for å motvirke barnefattigdom.»  

Kommentar: Forslaget som programkomiteen har fremmet, vil være svært ressurskrevende rent administrativt. I tillegg vil 
det kunne oppleves sosialt stigmatiserende. Barnetrygden har en lang historie og er en anerkjent allmenn ytelse. Med å 
skattlegge barnetrygden oppnår vi en betydelig fordelingseffekt, uten administrative kostnader, samtidig som vi 
opprettholder ytelsens renomme som en allmenn ytelse.   

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 984) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 94 / Linje: 19 - 24  

Innspill: Setningene «For å finansiere denne reformen … slik at det alltid skal lønne seg å jobbe» strykes.  

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden eller dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden til fordel 
for de som har minst. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47, forslag # 176 og 178 i kap. 1 og forslag # 974, 976, 977, 979, 
og 980 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 987) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 28 - 33  

Innspill: Avsnittet endres til: 
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«Venstre vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller som av 
andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. Da vi må ha et barnehagetilbud som gjør det mulig for de aller fleste 
foreldre å komme seg ut i jobb.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 990) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 94 til 95 / Linje: 34 - 2  

Innspill: Setningen «Gjennom ordningen med skatteklasse to gis det høyere personfradrag dersom en av ektefellene har 
svært lav eller ingen inntekt. Venstre mener det er viktig å tilrettelegge for at begge foreldrene kommer i jobb, og at dette 
sikrer en bedre for barna. Vi mener ordningen med skatteklasse to bidrar til det motsatte og at man derfor bør fjerne 
ordningen.» strykes.  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 991-991B 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 990B) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 94 til 95 / Linje: 34 - 2  

Innspill: Setningen «Gjennom ordningen med skatteklasse to gis det høyere personfradrag dersom en av ektefellene har 
svært lav eller ingen inntekt. Venstre mener det er viktig å tilrettelegge for at begge foreldrene kommer i jobb, og at dette 
sikrer en bedre for barna. Vi mener ordningen med skatteklasse to bidrar til det motsatte og at man derfor bør fjerne 
ordningen.» strykes.  

Kommentar: Forslaget om å fjerne skatteklasse 2, er sammen med en rekke andre forslag i programmet, med på å forsterke 
barnefattigdommen i Norge. Om småbarnsforeldre mister skatteklasse 2, kontantstøtten og muligheten til 2 fulle årslønner i 
tiden for svangerskapspermisjon, bidrar ikke det til at begge foreldre sikres 100% stilling med tilhørende lønn. Foreldrenes 
bosted og kompetanse, vil i mange tilfeller medføre at det ikke er mulig for dem å skaffe seg to ordinære fulltidsjobber i 
svangerskaps/småbarns perioden, hvor muligheten til pendling begrenses pga omsorgsoppgavene. Venstre kan ikke være en 
pådriver for å svekke sårbare barnefamiliers økonomi på en slik måte. Henger sammen med forslag # 991-991B 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 991) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 95 / Linje: 7  

Innspill: Hakepunktet «fjerne skatteklasse to» strykes 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 990-990B 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 991B) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 95 / Linje: 7 

Innspill: Hakepunktet «fjerne skatteklasse to» strykes 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 990-990B 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

----  

(# 1014) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 96 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «stille krav om at alle kommuner etablerer barne- og ungdomsråd eller ungdommens 
kommunestyre» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1016) Geir Kjell Andersland / type: Nytt forslag på side 96 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre aldersgrense før rituell omskjæring av gutter kan utføres. Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og 
nådd helsemessig myndighetsalder»  

Kommentar: Dagens praksis er klart i strid med barnets rett til å bli hørt i alle saker som det berøres av, jf. tidligere nevnte 
bestemmelser i Grunnloven og barnekonvensjonen. Dette punktet kan alternativt eller også plasseres i kapittel 17.7 
vedrørende tros- og livssynsfrihet. Da dette også gjelder barnets frihet til å bli irreversible plassert i en trosretning( in casu: 
jødedommen). Se eventuelt side 152 , linje 15. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (tilsvarende forslag er fremmet til kap. 14 helse (forslag # 1338, 1345 og 1346) og kap 17 
liberale rettigheter (forslag # 1576). Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales under kap 17, liberale rettigheter.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1018) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Endre på side 96 / Linje: 25  

Innspill: Setningen «Dette er viktig for både foreldre og barn, enten man adopterer gjennom surrogati eller ikke.» endres 
til:  

«Venstre vil jobbe for å øke interessen for å adoptere barn og gjøre det enklere å adoptere uavhengig av familieform.»  

Kommentar: Surrogati og assistert befruktning er en virkelighet vi må forholde oss til og sikre rettigheter for barna og 
plikter for de som blir foreldre gjennom surrogati. Men det er uansett et etisk dilemma å prioritere videreføring av egne 
gener (i hvert fall for én av foreldrene) så lenge det finnes så mange barn i verden som trenger et hjem.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1018B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 96 / Linje: 25  

Innspill: Setningen «Dette er viktig for både foreldre og barn, enten man adopterer gjennom surrogati eller ikke.» endres 
til:  

«Venstre vil jobbe for å øke interessen for å adoptere barn og gjøre det enklere å adoptere uavhengig av familieform.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1024) Alf Helge Greaker / Bergen Venstre type: Legge til på side 96 / Linje: 36  

Innspill: Nye hakepunkt 

✓ «likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn  
✓ styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte barn. Alle må få tilbud om dette 

uavhengig av barnas alder.  
✓ at etteradopsjonsarbeid må være en obligatorisk oppfølging på lavterskelnivå i form av informasjon, veiledning og 

bistand til adoptivfamiliene etter hjemkomst til Norge.  
✓ opprette et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon.»  

Kommentar: Etteradopsjonsarbeid: som mottakerland for mer enn 20 000 utenlandsadopterte har norske myndigheter 
forpliktet seg internasjonalt gjennom Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon (1993) til å bistå med 
etteradopsjonsarbeid (Post Adoption Services) overfor adoptivfamiliene etter at barnet har kommet til landet. Det er derfor 
samfunnets oppgave å legge til rette for at alle adoptivbarn i Norge vokser opp under gode forhold, med den oppfølgingen 
og tilpasningen de har behov for, sammen med sin nye familie. Etteradopsjonsarbeid bør nedfelles i den nye adopsjonsloven, 
slik at dette blir forankret i norsk lovgivning. Det vil gjenspeile at Norge tar adopsjon på alvor også etter at adoptivbarnet 
har kommet til sine nye foreldre. Kompetansesenter: Et mer fleksibelt enn å bruke ressurser på å styrke det nåværende 
helseapparatet, er en mindre utgiftspost enn å spesialisere helseapparatet i samtlige norske kommuner. Sentralisert 
kompetanse kan være bra og gi et likt tilbud, iverksette og overholde rundskriv og retningslinjer om oppfølging av 
adoptivfamiliene i større grad enn de enkelte kommunene.  
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Landsstyrets innstilling: Hakepunkt 1, 3 og 4 avslås. Hakepunkt 2 innstilles. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1024B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 96 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte bar. Alle må få tilbud om dette uavhengig av 
barnas alder» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1024C) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 96 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at etteradopsjonsarbeid må være en obligatorisk oppfølging på lavterskelnivå i form av informasjon, veiledning og bistand 
til adoptivfamiliene etter hjemkomst til Norge»  

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 12. ARBEIDS- OG VELFERDSSAMFUNNET 
[side 99 - 106 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 
(# 1047) Jakob Bronebakk / Bærum type: Legge til på side 100 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede borgerlønn, endret kapitalbeskatning og andre måter å tilpasse velferdsstaten til en fremtid hvor mennesker ikke 
er nødvendige i arbeidslivet lenger» 

Kommentar: Borgerlønn er et tema som har vært oppe tidligere (jeg tror til og med jeg har holdt debattinnlegg mot det på 
et fylkesårsmøte tidligere) men det er nødvendig å utrede/eksperimentere med dette slik at man unngår ekstreme sosiale 
ulikheter og uro når flere og flere oppgaver kan gjøres raskere, tryggere og billigere av roboter og datamaskiner. For å 
betale for borgerlønn når det blir færre og færre lønnsmottakere må man også finne andre skattesubjekter - dette bør man 
allerede nå begynne å tenke på. Et eksperiment på borgerlønn som i Finland, kombinert med en ny «skattekommisjon for 
det 22. århundre» vil være en bra start.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1047B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 100 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede borgerlønn, endret kapitalbeskatning og andre måter å tilpasse velferdsstaten til en fremtid hvor mennesker ikke 
er nødvendige i arbeidslivet lenger» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1060) Bård Magnus Fauske / Frogner venstre type: Nytt forslag på side 101 / Linje: 1  

Innspill: Nytt underkap. 12.3 (eksisterende 12.3 blir 12.4 etc.) 

«12.3 Varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassen 

Mange opplever sanksjoner hvis de melder fra om uforsvarlig virksomhet, feil eller lovbrudd som har blitt utført på 
arbeidsplassen sin. Flere eksempler har vist at arbeidsgiver håndterer varslersaker dårlig. Ansatte har også lite kunnskap om 
hva det skal varsles om, hva varsling av ´kritikkverdige forhold´ innebærer og hvordan det skal gjøres. Reglene i 
arbeidsmiljøloven gir en uklar ramme. Varslingsretten gjelder en avgrenset del av den generelle ytringsfriheten, som også 
gjelder på arbeidsplassen. ´Kritikkverdige forhold´ kan omfatte både faglig uenighet, faglige feil som har blitt gjort eller 
alvorlige lovbrudd som er straffbare som f.eks. korrupsjon, bedrageri, trusler eller fysisk vold på arbeidsplassen. Det trengs 
derfor en egen lov om varsling av kritikkverdige forhold som klargjør ansvarsforholdet i en varslingssituasjon, både for 
arbeidsgivere og arbeidstakere. Et eget varslerombud kan gis ansvar for hvordan en slik lov følges opp. Ombudet skal 
veilede arbeidsgivere med utarbeiding av interne retningslinjer for varsling. Arbeidstakere skal kunne søke råd under 
varslingsprosessen hos ombudet. I spesielle tilfeller, bør arbeidstaker kunne klage inn konkrete forhold til ombudet.  

Venstre vil:  

✓ utarbeide en egen lov om varsling av kritikkverdige forhold  
✓ etablere et eget varslingsombud  
✓ lage klare objektive kriterier for varsling av feil eller lovbrudd i et ansettelsesforhold  

✓ styrke ansatte sin ytringsfrihet om «kritikkverdige forhold» på arbeidsplassen.» 

Kommentar: 12.3 Nytt avsnitt - begrunnelse Alternative plasseringer i kap 17 og 19 Varsling av kritikkverdige forhold i 
arbeidslivet, har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I 2015 gav Fritt ord sin pris til to varslere. Robin Schaefer i 
Hordaland politidistrikt varslet om mangelfull etterforskning i den såkalte Monika-saken. Erik Skog varslet om korrupsjon i 
konsernene som driver Oslo kommunes kollektivtrafikk. Debatten har vist behov for å presisere varslingsreglene i 
Arbeidsmiljøloven. Regjeringen satte den 11. november 2016 ned et eget ekspertutvalg ledet av direktør Anne Cathrine 
Frøstrup. Dette skal gå gjennom og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. 
Utvalgets utredning skal være ferdig innen 1. mars 2018, se pressemelding nr. 41 fra arbeids- og sosialdepartementet. 
Varsling av ´kritikkverdige forhold´ berører kjerneverdier i Venstre om individets frihet, integritet og ansvar utøvd gjennom 
ytringsfrihet og krav til åpenhet. Venstre kan derfor ikke stille til valg i neste stortingsperiode uten et eget avsnitt i 
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programmet om nettopp varsling. Konkret vil en egen lov om varslingsretten, løfte disse bestemmelsene frem fra en 
bortgjemt plassering i arbeidsmiljøloven. Mange arbeidstakere kjenner ikke til disse reglene eller de snakkes ikke om, fordi 
de er så utfordrende for forholdet mellom ledere og ansatte. Varslingsretten oppstår nettopp når ledere sin styringsrett skal 
settes til side. Derfor må disse bestemmelsene tas ut og legges til en egen lov i stedet for at de inngår i arbeidsmiljøloven. En 
egen lov gjør det også mulig å etablere et varslingsombud, slik vi i dag kjenner gjennom barneombudet og likestillings- og 
diskrimineringsombudet. Et ombud vil kunne opplyse eller veilede om, og dessuten saksbehandle alvorlige varslersaker. På 
den måten får både varsler og virksomhetsledelse et bedre verktøy til forebygging, håndtering og felles forståelse av disse 
konfliktene. Et viktig problem i varslersaker, er at konflikter som innledningsvis fremstår som faglig uenighet, reelt avdekker 
feil som noen har begått i sitt arbeid eller gjennom sitt lederansvar. Arbeidsmiljøloven definerer heller ikke hva som menes 
med ´kritikkverdige forhold´. I dag må denne søkes i forarbeidene, konkret i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) side 305: De 
kritikkverdige forhold det varsles om kan være relatert til for eksempel arbeidsmiljøet. Andre forhold det kan tenkes varslet 
om er ukultur, korrupsjon, ulovligheter samt uetisk eller skadelig aktivitet. Ved å lage en egen lov om varsling, blir 
definisjonen løftet høyere opp i rettskildene. Den vil dermed veilede klart hvilke forhold varslingsretten omfatter og hvilke 
forhold som inngår i den allmenne ytringsfriheten. Forslaget her innebærer at denne retten gjelder varsel om «feil eller 
lovbrudd». En annen mulig definisjon kan være: «arbeidstaker har rett til å varsle om mulig brudd på lov eller interne 
retningslinjer gitt med hjemmel i lov». Programmet må inneholde et klart standpunkt som Venstre kan bruke når 
lovendringen skal fremmes for Stortinget. Varslere utgjør ofte en blant mange arbeidstakere. De utsettes for et stort ofte 
ikke uttalt press fra kollegaer, som ikke tør å blande seg inn i konflikten. I tillegg sloss varslere ofte med egen overbevisning, 
fordi de mangler kunnskap om eller oversikt over de forholdene de varsler om. Samtidig bidrar de som påpeker faktiske og 
konkrete feil til utvikling av samfunnet, gjennom å avsløre eller rette opp alvorlige feil som har blitt gjort. Siden forslaget 
presiserer hva som skal forstås som et ´kritikkverdig forhold´, er det helt nødvendig at Venstre også sloss for ytringsfriheten 
som et vilkår for en slik klargjøring. På denne måten kan Venstre gå med på denne tilnærmingen, hvis det samtidig 
innarbeides en lovbestemmelse som presiserer arbeidstakers ytringsfrihet om forhold som kan være kritikkverdig, men som 
ikke nødvendigvis utgjør lovbrudd eller faktiske feil. Det vil også klargjøre forholdet mellom varslingsretten og arbeidsgivers 
styringsrett. En viktig begrunnelse her, er at faglig uenighet kan føre til at det blir gjort feil som i sin tur utløser 
varslingsretten når noen må si fra om dette. Et tenkt eksempel kan forklare skillet mellom feil og faglig uenighet: EKSEMPEL 
En kommunal arealplanlegger blir pålagt av sin overordnete å øke utnyttelsen i et innsendt forslag til reguleringsplan. Hun 
motsetter seg dette og begrunner det med for eksempel lokalklimatiske forhold og at høyere bygg vil kaste skygge på 
nabohus. Da hun ikke blir hørt, går hun til øverste administrative leder, for eksempel rådmann eller kommunaldirektør. 
Synspunktene hennes fører ikke frem, og hun blir instruert i å følge pålegget fra sin nærmeste overordnete. Hun 
etterkommer dette, men beskriver de negative konsekvensene i saksframlegget, og sender dette fra seg for godkjenning. Da 
hun senere orienterer seg om status i den politiske behandlingen av plansaken, blir hun oppmerksom på at denne delen av 
saksframlegget har blitt fjernet og reguleringsplanen vedtatt med enda høyere utnyttelse enn hun hadde blitt bedt om å 
legge til grunn. Hun tar dette opp med sin overordnete med tillitsvalgt til stede. Dette utløser en vedvarende konflikt, hvor 
hun blir trakassert, fratatt oppgaver og latterliggjort i fellesmøter. Etter noe tids sykmelding, sier hun opp og begynner i en 
ny stilling i et privat firma. Gjennom et oppdrag for en kunde i den nye stillingen, kommer hun i snakk med en medarbeider i 
en større bank. Det viser seg at vedkommende har arbeidet med finansiering av det samme byggeprosjektet som hun 
saksbehandlet i kommunen. Hun forteller om erfaringen, og antyder at prosjektet har blitt godkjent med uforsvarlig 
utnyttelse av økonomiske grunner. I samtalen kommer det frem at den bankansatte også har blitt presset til å godkjenne 
finansieringen, men arbeider fortsatt i banken. De bestemmer seg for å kontakte en journalist, som undersøker saken. Etter 
noe tids omtale, fanger politiet interesse og innleder etterforskning av korrupsjon. Noen år senere faller en dom i 
lagmannsretten, hvor en prosjektleder hos en utbygger, en bankdirektør og en avdelingsleder i kommunen alle blir dømt for 
straffbar korrupsjon, der bestikkelser har blitt betalt for å øke utnyttingen i et konkret byggeprosjekt. SLUTT EKSEMPEL 
Eksempelet viser hvordan det skjult bak en faglig uenighet, har det blitt begått et straffbart forhold. Slike eksempel viser 
nødvendigheten med å presisere varslingsbestemmelsene, slik at det blir letter å varsle om feil som kan være straffbare eller 
andre typer lovbrudd. Eksempelet viser også at negative arbeidsmiljøerfaringer reelt kan være konsekvenser av lovbrudd. 
FIGUR - ytringsfrihet og varslingsrett Advokat Birthe Eriksen som har phd om varsling, har blitt utpekt til å delta i 
regjeringens varslingsutvalg. Hun skriver om problemet på politiforum: SITAT Grenseoppgangen mellom faglig uenighet og 
varsling om kritikkverdige forhold har vist seg å være mer krevende enn lovgiver synes å ha sett for seg. (...) Se blant annet 
TBERG-2007-136244 «Sandviken sykehus» og TOSLO-2008-85906/LB-2009-36995 «Norwelt». Se også ««Monika-saken»: 
Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling», Wiersholm, av 25. juni 2015 («Fougner-rapporten»), særlig på side 
72-75. SITAT SLUTT Avslutningsvis vil en egen lov også kunne ta inn regler om hvordan konkrete varsler skal saksbehandles. 
Dette vil kunne omfatte krav til varslermottak hos arbeidsgiver eller hvordan opplysninger som navn og innhold i varselet 
skal saksbehandles. Loven kan også fastsette frister. Dette kan hindre sykmeldinger som følge av at varslersaker ofte trekker 
ut i tid uten at de faktiske forhold blir avklart eller konflikter blir løst. Videre kan reglene definere hjemler for erstatningskrav 
og skranker for klager til ombudet eller domstolsbehandling. Til sammen vil slike regler gjøre nåværende krav til 
forsvarlighet unødvendig. Dette er viktig, fordi forsvarlighetskravet kan utbroderes til kompliserte, interne retningslinjer og 
veiledninger som reelt hindrer at varsel om kritikkverdige forhold blir behandlet eller tatt stilling til.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Tina Shagufta Kornmo, Oslo Venstre 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1069) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 101 / Linje: 25  

Innspill: Hakepunktet «opprette flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne» endres til: 

«tilby alle med nedsatt arbeidsevne arbeid. Det skal opprettes tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært 
arbeidsliv» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1072) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 101 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«etablere en større forutsigbarhet i ordningen funksjonsassistanse. Ved varig behov for assistanse bør 
funksjonsassistansevedtaket vare så lenge ansettelsen varer.» 

Kommentar: Alle mennesker er avhengig av forutsigbarhet for å være trygg i arbeid. Da yter mann en bedre jobb. I dag har 
mennesker med funksjonsassistanse vedtak som strekker seg til 12 måneder av gangen. Dette bør endres, slik at man har 
funksjonsassistanse så lenge behovet er der. Det vil minske byråkrati, minske utgifter og øke tryggheten og forutsigbarheten 
for alle parter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)          Opprettholdt av: Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1073) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 101 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en nedtrappingsmodell for arbeidsledighetstrygd for personer med midlertidige stillinger mellom 50 og 80 
prosent, som gjør at man ikke taper økonomisk på å arbeide mer» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1073B) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 101 / Linje: 28  

Innspill: innføre en nedtrappingsmodell for arbeidsledighetstrygd, for personer med midlertidige stillinger mellom 50% og 

80%, som gjør at man ikke taper økonomisk på å jobbe mer. 

Kommentar: I dag er det slik at personer som har mistet sin arbeidsinntekt får støtte fra nav mens de søker nytt arbeid. 
Populært kalt arbeidsledighetstrygd. Om en i sitt arbeid med å komme i jobb får tilbud om en deltidsstilling, kan dette være 
en vei inn til en heltidsstilling på sikt. Man kan da få ledighetstrygd ved siden av. Men i det øyeblikket man får en stilling 
som er mer enn 49,99% faller hele stønaden bort. Det fører til at mange velger å si nei til stillinger mellom 50% og 80%, fordi 
man taper økonomisk på å jobbe mer. Dette er en uheldig effekt av dagens system. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1074) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 102 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i privat og kommunal sektor» 

Kommentar: Ser ingen grunn til lavere aldersgrense i staten enn i privat og kommunal sektor. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1093) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 103 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Hakepunktet «utrede en reform med likere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som 
uføretrygd, AAP og sykelønn» endres til: 

«gjennomføre en reform med likere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, AAP og 
sykelønn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1094) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 103 / Linje: 33  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1106) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 104 / Linje: 8  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Venstre vil gjennomgå ordningene med arbeidsavklaringsstønad og sosialhjelpstønad med formål å utarbeide nye 
overgangsordninger slik at den enkelte arbeidstaker/ familiene ikke rammes så hardt som i dagens overgang til 
sosialstønad.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1113) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 104 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «innføre gratis barnehage og SFO» endres til: 

«innføre gratis kjernetid og differensiert oppholdsbetaling i barnehage for lavinntektsfamilier og gratis SFO for alle» 

Kommentar: Følger logisk av øvrige forslag knyttet til gratis SFO/Barnehage 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral 

----  

(# 1113-X) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 104 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «innføre gratis barnehage og SFO» endres til: 

«innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier» 

Kommentar: Følger logisk av øvrige forslag knyttet til gratis SFO/Barnehage 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral 

----  

(# 1114) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 104 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «innføre gratis barnehage og SFO» endres til: 

«innføre gratis SFO for lavinntektsfamilier» 

Kommentar: Gratis SFO for alle vil utgjøre en svært stor utgiftspost. For å senke kostnadene foreslår vi at tilbudet kun 
gjelder for de familiene som trenger det mest. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1124) Gaute Gaasemyr / type: Legge til på side 106 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«etablere et nasjonalt eldreombud»  

Kommentar: Mange eldre opplever et mangelfullt tilbud innen eldreomsorg, uten å få de tjenestene de har krav på. Det er 
derfor viktig at det finnes et nasjonalt klageorgan som eldre kan henvende seg til dersom de opplever svikt i eldreomsorgen, 
eller på annen måte føler at de rettighetene de har ikke blir ivaretatt av stat eller kommune. En annen grunn til at jeg ønsker 
at et nasjonalt eldreombud skal bli etablert, er at jeg mener eldre mennesker i størst mulig grad bør bli lyttet til og tatt med 
på råd når det gjelder utforming av politikk som angår de, både på nasjonalt og lokalt plan. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Tina Shagufta Kornmo, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1125) Stig Morten Skjæran / Frosta Venstre type: Nytt forslag på side 106 / Linje: 3  

Innspill: Nytt underkap. 12.13  

«12.13 Velferd for funksjonshemmede  

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) betyr at den funksjonshemmede selv bestemmer hvem han/hun vil motta assistanse 
fra, hva assistansen skal innebære, hvor og når assistansen skal gis. Det handler om å kunne bestemme: når man skal stå 
opp, legge seg, følge barn til barnehage, fotballtrening eller selge pølser for skolemusikken på 17. mai. Det handler om å 
kunne ha en jobb, ta en utdannelse, å være en god forelder eller ektefelle. Det handler om å ha styring på hvem som får 
komme inn i den enkeltes private liv. i følge menneskerettighetenes artikkel 12 handler dette om menneskerettigheter. 
Erfaringer brukerorganisasjonene har gjort seg siden BPA ble lovfestet i 2000 og rettighetsfestet i 2015, er at den store 
graden av kommunalt selvstyre og skjønnsmessige vurderinger om BPA, gir rom for store kommunale og individuelle 
forskjeller. Dette gir seg utslag i både antall vedtak på BPA fra kommune til kommune, samt at det gir seg utslag i tolkninger 
av lovverket. Eksempelvis kan en kommune med 23000 innbyggere ha like mange med BPA som en kommune med 2600 
innbyggere. Utfordringen er at noen kommuner lager sine egne regler og utvanner ordningen. Noen kommuner har 
kommet på å ilegge innbyggere med assistansebehov en meldeplikt. De må varsle om de skal bevege seg utenfor 
kommunegrensene. Hvilke andre grupper i kommunen ville man våge å gi en slik meldeplikt? Det vil være klokt og 
samfunnsøkonomisk fornuftig å løfte tjenesten BPA ut av kommunen og inn i NAV systemet. Her kan BPA tjenesten slås 
sammen med andre ordninger som har økt samfunnsdeltakelse som formål f eks funksjonsassistanse, lesehjelp, 
tolketjeneste, jobbreiser osv. Det vil være naturlig å tenke seg at BPA finansieres gjennom Folketrygden. 
Menneskerettigheter er for viktige til at det er kulturforskjeller i den enkelte kommuneadministrasjon eller 
kommuneøkonomien som skal avgjøre om innbyggeren skal kunne ha full samfunnsdeltakelse og ansvar for eget liv. Det er 
et demokratisk problem at vi har rigget det slik at det er tilfeldighetene som avgjør om den folkevalgte med 
assistansebehov kan gjøre sin plikt. Det blir et sosialt problem om foreldre med hjelpebehov ikke skal kunne følge opp 
barna sine, som foreldre uten hjelpebehov. Venstre ønsker å flytte ansvaret for tjenesten BAP fra kommunen og over til 
NAV systemet.»     

Kommentar: MENNESKERETTIGHETER - et ansvar for staten 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)             Opprettholdt av: Nord-Trøndelag Venstre og Trine Noodt, Finnmark 
Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 13. INNVANDRING OG INTEGRERING 
[side 107 - 116 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 
(# 1145) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 110 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi barn som fødes av foreldre med flyktningstatus, automatisk statsborgerskap» 

Kommentar: Barn på flukt er mer sårbare enn voksne. Vi kan ikke deportere barn født i Norge til konfliktområder fordi 
foreldrene mister status som flyktninger i løpet av de 7 årene som kreves før de kan søke statsborgerskap/fast 
oppholdstillatelse. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1160) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 114 / Linje: 11 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra 
hjemlandet som ikke godkjennes i Norge.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, se forslag # 1164 med samme meningsinnhold som innstilles)   
   Opprettholdt av: Jacob Haugmoen Handegard, Agder Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1164) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 115 / Linje: 20 

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ satse på kvalifiseringstiltak for innvandrere som gir formell kompetanse som er anerkjent og verdsettes i det 
norske arbeidslivet 

✓ innføre kombinert kvalifisering og arbeid i bedrift for innvandrere 
✓ ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp 

tilpasset forskjellige forutsetninger 
✓ endre kravene til opptak i høyere utdanning så flyktninger med fullført skolegang fra hjemlandet anses å ha 

generell studiekompetanse 
✓ gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid 

✓ tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til 
arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Hakepunkt 1, 4 og 5 innstilles. De øvrige avslås. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 14. PASIENTEN I SENTRUM 
[side 117 - 129 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1184) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 117 / Linje: 33  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles, men gjøres om til hakepunkt og flyttes til side 120, linje 10 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1198) Rebekka Borsch / type: Nytt forslag på side 118 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling av pasienter» 

Kommentar: Nytt første kulepunkt - det hadde vært supert om V kan fremme et tiltak som får opp aktivitet som et 
alternativ til piller som leger ellers kan skrive ut.  

Landsstyrets innstilling: Innstille og tilpasses forslag # 1186  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1198B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 118 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling av pasienter» 

Kommentar: Nytt første kulepunkt - det hadde vært supert om V kan fremme et tiltak som får opp aktivitet som et 
alternativ til piller som leger ellers kan skrive ut.  

Landsstyrets innstilling: Innstille og tilpasses forslag # 1186  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1200) Rebekka Borsch / type: Nytt forslag på side 118 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«åpne for muligheten til at treningssentre kan inngå lokale samarbeidsavtaler med kommunale helsetjenester rundt 
folkehelsetiltak og fysisk aktivitet, slik som rehabilitering og aktivisering av pasienter, forebygging og trening i forbindelse 
med kroniske sykdommer eller motoriske vansker» 

Kommentar: Nytt kulepunkt som kommer før punktet om ideell sektor. Begrunnelse: Treningssenterbransjen er en viktig 
aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen, og kan være en viktig partner for den kommunale helsetjenesten.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1200B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 118 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«åpne for muligheten til at treningssentre kan inngå lokale samarbeidsavtaler med kommunale helsetjenester rundt 
folkehelsetiltak og fysisk aktivitet, slik som rehabilitering og aktivisering av pasienter, forebygging og trening i forbindelse 
med kroniske sykdommer eller motoriske vansker» 

Kommentar: Nytt kulepunkt som kommer før punktet om ideell sektor. Begrunnelse: Treningssenterbransjen er en viktig 
aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen, og kan være en viktig partner for den kommunale helsetjenesten.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1202) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 118 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre krav om sporbarhet for virkestoffer i medikamenter som tillates brukt i Norge.»  

Kommentar: Vi må kunne spore og kontrollere hvordan medikamenter som brukes i Norge produseres. Vi må heler ikke 
tillate forurensning og utnytting i tredjeland, eller støtte opp under produksjonsmetoder som er med på å øke faren for 
antibiotikaresistens.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1202B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 118 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre krav om sporbarhet for virkestoffer i medikamenter som tillates brukt i Norge.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1203) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjeninnføre innskrenking i adgang for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur (Kvakksalverloven)» 

Kommentar: Nytt kulepunkt etter linje 4 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)     Opprettholdt av: Geir Angeltveit, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1211) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 22 

Innspill: Hakepunktet «videreføre de strenge restriksjonen på salg av tobakk» endres til:  

«basere tobakksavgifter på samfunnsøkonomiske kostnader. Derfor er det viktig å skille mellom reguleringen av sigaretter, 
snus og e-sigaretter. Snus og e-sigaretter fører til langt mindre skade for den enkelte og har ikke den samme påvirkningen 
på folk rundt. Reguleringen bør speile denne forskjellen ved at snus og esigaretter reguleres mindre strengt enn sigaretter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1216) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til: 

«fjerne de tollfrie kvotene på alkohol.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, se forslag # 1213)       Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag 
Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1217) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«overføre myndigheten for skjenketider ved utesteder, konsum av alkohol på offentlige plass, og åpningstider for 
alkoholsalg i butikk til kommunene. Lokale myndigheter vet best selv hvilke utfordringer de har knyttet til alkoholkonsum.» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Avslås (se også # 1649, kap. 18 med samme meningsinnhold)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1247) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag, slik at rusavhengige som 
rammes av vanlige sykdommer, ikke trenger å ty til harde narkotiske stoffer for å behandle slik vanlig sykdom. Institusjoner 
som 24/7 i Oslo, som arbeider basert på et slikt prinsipp, må gis rettslig beskyttelse og økonomisk støtte.» 

Kommentar: Begrunnelse: Rusavhengige nektes i dag tilgang til en rekke vanlige medikamenter. 24/7-klinikken i Oslo møter 
til dels sterk motstand fra andre medisinske miljøer, herunder fra dem som representerer dagens LAR-behandling. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Oslo Venstre og Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1247B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag, slik at rusavhengige som 
rammes av vanlige sykdommer, ikke trenger å ty til harde narkotiske stoffer for å behandle slik vanlig sykdom. Institusjoner 
som 24/7 i Oslo, som arbeider basert på et slikt prinsipp, må gis rettslig beskyttelse og økonomisk støtte.» 

Kommentar: Rusavhengige nektes i dag tilgang til en rekke vanlige medikamenter. 24/7-klinikken i Oslo møter til dels sterk 
motstand fra andre medisinske miljøer, herunder fra dem som representerer dagens LAR-behandling. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Oppretthold av: Jan-Petter Holtedahl, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1277) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 123 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Delsetningen «, og ved å opprette en egen legespesialisering i sykemedisin» endres til «og ved å styrke 

rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri.» 

Kommentar: Geriatri=spesialister i sykdom hos eldre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Oslo Venstre, Marit Vea, Oslo Venstre og 
Ketil Kjenseth Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1294) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«endre ordningen for organdonasjon til at de som ikke ønsker å være donor må reservere seg» 

Kommentar: Det er mangel på organdonorer, og mangelen økte i 2016. En slik ordning vil sikre flere donorer, og at alle selv 
får avgjøre om de skal være donor. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1295) Ingeborg Briseid Kraft / type: Legge til på side 125 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprette egne team for utredning av levende givere.» 

Kommentar: For å øke antallet familiedonasjoner må personalet på donorsykehusene styrkes, med egne team til å utrede 
levende giver. I dag legges dette til behandlende nefrolog, som allerede har nok å gjøre. Da er det «lettere» å sende disse 
pasientene til dialyse. Dialyse koster samfunnet 650.000 mer pr pasient per år enn transplantasjon. Og mange forteller om 
svært redusert livskvalitet. Etter nyretransplantasjon er 66% tilbake i arbeid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1296) Ingeborg Briseid Kraft / type: Legge til på side 125 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprette en egen DRG-kode for utredning av levende givere.» 

Kommentar: Dette er en refusjonsordning for sykehusene. Det er en krevende prosess å utrede levende givere, og det er ikke 
noe sykehusene får DRG-finansiering for. Det er derfor vanskelig for helsepersonell å forsvare å prioritere en slik utredning. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre og Ketil Kjenseth, 
Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1297) Ingeborg Briseid Kraft / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre obligatorisk opplæring av donorpersonell som kan gi pårørende tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til 
organtransplantasjon» 

Kommentar: Mange pårørende sier nei til donasjon fordi de mangler kunnskap om hva organdonasjon innebærer. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1298) Ingeborg Briseid Kraft / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«etablere en nasjonal koordinator som kan følge opp sykehusenes arbeid med organdonasjon» 

Kommentar: I dag er dette en funksjon delt på 5 personer, og denne ordningen fungerer dårlig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1299) Ingeborg Briseid Kraft / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sørge for at spørsmålet om organdonasjon alltid blir tatt opp med de pårørende dersom organtransplantasjon er aktuelt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1300) Ingeborg Briseid Kraft / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sørge for bedre retningslinjer knyttet til formuleringene i transplantasjonsloven om pårørendes vetorett.» 

Kommentar: Etter at den nye transplantasjonsloven trådte i kraft er legene blitt usikre på hvordan de skal gå frem i 
samtalen med de pårørende.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                   Opprettholdt av: Ingeborg B. Kraft, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1309) Ketil Kjenseth, Marit Vea og Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Legge til på side 125 / Linje: 27  

Innspill: Tillegg etter setningen «Mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus.»: 

«Organiseringen av spesialisthelsetjenesten må være tilpasset oppgavene som skal løses. Norge har i dag en eierform for 
sykehussektoren med stor politisk avstand til både Stortinget og andre folkevalgte organer. De fire regionale 
helseforetakene er preget av mye byråkrati, og manglende samordning med kommuner, interkommunale legevakter og 
fastleger. Sammenslåing av sykehus har ført til større enheter og sentralisering av beslutningsmyndighet. Resultatet er 
store organisasjoner uten stedlig ledelse og lange beslutningslinjer. Venstre vil ha en ny organisering av 
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spesialisthelsetjenesten for å være rustet for fremtiden og bidra til bedre pasientbehandling. Vi vil samle de regionale 
helseforetakene i ett nasjonalt foretak og harmonisere antall sykehusforetak med de nye regionene. Samtidig vil vi styrke 
autonomien i sykehusene og legge til rette for at flere sykehus organiseres som selvstendige enheter. Mindre 
organisasjoner med stedlig ledelse og færre ledelsesnivåer vil gi sykehusene og fagfolkene større mulighet til å løse 
oppgaver og samarbeide med primærhelsetjenesten, og slik legge bedre til rette for god og effektiv pasientbehandling.»  

Kommentar: etter «det enkelte sykehus», ny brødtekst: 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)         Opprettholdt av: Tina Shagufta Kornmo og Marit Vea, Oslo Venstre og 
Ketil Kjenseth, Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1321) Ketil Kjenseth, Marit Vea og Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Legge til på side 126 / Linje: 8  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «samle de fire regionale helseforetakene i ett nasjonalt foretak  
✓ harmonisere antall sykehusforetak med de nye regionene og gi det enkelte sykehus større autonomi  
✓ gi ett av sykehusforetakene et særlig faglig ansvar for psykiatri  
✓ bidra til å etablere et sykehusforetak med ideelle aktører som eiere. Dette skal kunne sikre forutsigbar drift av 

flere sykehus, slik som Lovisenberg og Diakonhjemmet, i flere deler av landet. Vi mener dette både gir et bedre 
grunnlag å sammenlikne offentlige eide og drevne sykehus med, samt at det også bidrar til å utvikle 
ledelsesmodeller, faglig utvikling og innovasjon (dette er et langt punkt, kanskje flyttes til brødtekst)  

✓ redusere antallet ledernivåer i sykehusene  
✓ legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Vi vil også jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske 
universitetssykehusene.   

✓ redusere konsulentbruken i helsesektoren  
✓ styrke nordisk samarbeid mellom sykehus  
✓ gi de nye regionvise sykehusforetakene ansvar for legevakt og lokalmedisinske sentre  
✓ prøve ut modeller hvor sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasienten et felles møte med helsetjenesten 

(sømløs finansiering og IKT-systemer)  
✓ opprette et norsk fond for innovative legemidler og medisinsk teknologi, samt et nordisk forskningsfond rettet 

særlig mot barns sykdommer « 

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås, med unntak av de to siste hakepunktene som innstilles.   
Opprettholdt i sin helhet av: Tina Shagufta Kornmo, Oslo Venstre og Ketil Kjenseth, Oppland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1327) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 126 / Linje: 21  

Innspill: Formuleringen «private og utenlandske» endres til «private, norske» i setningen «Venstre mener også at både 

private, norske og utenlandske tjenester er en viktig avlastning som kan bidra til å redusere helsekøene.» 

Kommentar: Norske sjukehus kjemper imot innføringa av multiresistente bakteriar frå handsaming ved andre sjukehus 
internasjonalt. Ikkje type Bagdad osb. Men London og Polen o.l. Norske pasienter er for dårlege til å informera om at dei har 
hatt slik behandling. På den måten er risikoen for å innføre slike sjukdomar ved norske sjukehus, tannhelseinstitusjonar mm 
stor. Difor bør me ikkje finansiera utvida internasjonal helsehjelp. Henger sammen med forslag # 1330 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)     Opprettholdt av: Geir Angeltveit, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1329) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 126 / Linje: 26  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Pasientreiser skal dekker både reise og overnatting når det er nødvendig for å få behandling på sykehus. Raskeste 
reisealternativ skal velges for å unngå at pasienter blir sittende å vente på flyplasser i opptil 15 timer.»  

Kommentar: i dag får pasienter store egenandeler når det er behov for overnatting, og kan bli sittende og vente på flyplass i 
15 timer fordi pasientreiser velger billigste fly (selv om det går fly 12 timer før) Henger sammen med forslag # 1332 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 



 

 78 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1330) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 126 / Linje: 30 - 32  

Innspill: Formuleringen «eller utenlandsk» strykes fra hakepunktet «styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å 
dekke pasienters utgifter til private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier» 

Kommentar: Norske sjukehus kjemper imot innføringa av multiresistente bakteriar frå handsaming ved andre sjukehus 
internasjonalt. Ikkje type Bagdad osb. Men London og Polen o.l. Norske pasienter er for dårlege til å informera om at dei har 
hatt slik behandling. På den måten er risikoen for å innføre slike sjukdomar ved norske sjukehus, tannhelseinstitusjonar mm 
stor. Difor bør me ikkje finansiera utvida internasjonal helsehjelp. Henger sammen med forslag # 1327 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)     Opprettholdt av: Geir Angeltveit, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1333) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Endre på side 127 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet « gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en 
høykostnadsbeskyttelse» endres til: 

«Få tannhelse inn under folketrygden på samme måte som vi har med reseptmedisiner, sykehus, undersøkelser og 

fastlegebesøk. Tannhelseundersøkelser og behandlinger utføres med egenandeler som kan føres på egenandelskortet, og 
man kan oppnå frikort på samme måte som ved store medisin- og legeutgifter. Helst bør det være samme egenandelskort 
for helseutgifter for øvrig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1333B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 127 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet « gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en 

høykostnadsbeskyttelse» endres til: 

«legge tannhelse inn under folketrygden på samme vilkår som annen offentlig helsetjeneste.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Magdalena Lindtvedt, Vestfold Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1334) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 127 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten» strykes. 

Kommentar: Meningsløst av vi skal ta bort en av få nye oppgaver som kommunereformen har resultert i. Dessuten er dette 
en del av en reform vi har stemt for 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1338) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 127 / Linje: 25  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Venstre vil innføre et kjønnsnøytralt forbud mot kjønnslemlestelse, og samtidig innføre aldergrense for at frivillig 
omskjæring kan utføres uavhengig av begrunnelse. Personen som skal få utført en omskjæring må ha gitt sitt informerte 
samtykke og nådd helsemessig myndighetsalder som pr i dag er 16 år. Det samme bør også gjelde for kjønnsbekreftende 
behandlinger.» 

Kommentar: Det skal fremdeles være lov å utføre omskjæring om dette er medisinsk nødvendig og begrunnet , også før 
fylte 16.  
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Landsstyrets innstilling: Avslås (se også forslag # 1345 og 1346, samt tilsvarende forslag som er fremmet til kap. 11 familie 
(forslag # 1016) og kap. 17 liberale rettigheter (forslag # 1576-1576B) Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales under 
kap. 17 liberale rettigheter) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1345) Anja Johansen / Nordland type: Nytt forslag på side 127 / Linje: 37   

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at gutter det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og ha nådd helsemessig myndighetsalder (16 år) før rituell 
omskjæring kan utføres»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se også forslag # 1338 og 1346, samt tilsvarende forslag som er fremmet til kap. 11 familie 
(forslag # 1016) og kap. 17 liberale rettigheter (forslag # 1576-1576B) Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales under 
kap. 17 liberale rettigheter) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Slette på side 128 / Linje: 17-19 

Innspill: Setningen: «Venstre vil utrede muligheten for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser, både selv å kunne 
bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Slette på side 128 - 129 / Linje: 27 - 31 og 35 - 3 

Innspill: Avsnittet : «Venstre vil at barn som er født ved hjelp av surrogati i utlandet, og som etter fødsel overlates til 
norske omsorgspersoner, skal anses som barn av norske foreldre. På den måten sikres barna rettigheter på linje med andre 
barn. Forholdet mellom surrogatbarn og foreldrene deres må gis et juridisk vern uavhengig av biologisk tilknytning.» samt 
hakepunktene  

«tillate altruistisk surrogati i Norge» og  

«sette klare krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre, betaling og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte 
seg av surrogati i utlandet» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1356) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 129 / Linje: 4  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «åpne for genetiske selvtester, men med krav om veiledning av godkjent virksomhet  
✓ sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre 

infertilitet i ung alder  
✓ gi alle kvinner rett til å lagre egg eller eggstokkvev uten medisinsk indikasjon  
✓ innføre en plikt til å legge frem barneomsorgsattest/politiattest for alle par som søker assistert befruktning  
✓ senke aldersgrensen fra 18 år til 15 år for når barnet skal ha rett til å få vite donors identitet  
✓ tillate forskning i form av genmodifisering av befruktede egg/kjønnsceller på det vilkår at embryoet/kjønnscellene 

destrueres innen 14 dager  

✓ åpne for genterapi på fostre ved tilstander som manifester seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig 
skade allerede før fødselen»  

Kommentar: nye kulepunkt, jmf endringer som kommer endringer i bioteknologiloven 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 15. EN INKLUDERENDE BOLIGPOLITIKK 
[side 130 - 133 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1364) Hans Kristian Voldstad / type: Nytt forslag på side 131 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre lavere momssats ved bygging av boliger med plusshusstandard slik at disse kan realiseres uten merkostnad 
sammenlignet med konvensjonelle boliger» 

Kommentar: Dette blir som momsfritaket for elbiler. Det trengs lavere kostnader og et enkelt system for at slike ønskede 
boliger skal bli realisert i større grad. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1373) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 132 / Linje: 4 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gradvis fase ut BSU-ordningen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1374) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 132 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Setningen «Før kravet om boligsalgsrapport er innført, vil Venstre innføre 14 dagers angrerett ved kjøp av bolig 
uten boligsalgsrapport.» strykes. 

Kommentar: Det er uvisst hvor stort problemet er at privatpersoner byr mer enn det de har dekning for gjennom 
finansieringsbevis. I så fall gjør meglerne et dårlig stykke arbeid som de kan gjøres ansvarlig for siden de ikke skal akseptere 
bud det ikke er dekning for. I forkant av dette har bankene gjort en vurdering av hva kjøper kan tåle av belastning, og til en 
langt høyere rente enn dagens rente. Slik sett så skal dette fungere godt om alle gjør jobben sin, inklusiv den som ønsker å 
kjøpe. Jeg tror ikke innføring av angrerett er veien å gå. I verste fall risikerer den som kjøper uten å ha dekning for det at det 
blir gjennomført dekningssalg hvor kjøperen sannsynligvis, men ikke nødvendigvis, blir påført et mindre tap. Jeg mener at å 
innføre angrefrist vil være svært uhensiktsmessig. Eksempelvis vil det få store konsekvenser i Oslo-markedet om folk skal ha 
14 dagers angrefrist. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig).            Oppretthold av: Rolf Nesheim, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1388) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 133 / Linje: 25 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler (tilskudd og finansiering gjennom 
Husbanken)» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1388B) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 133 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at elevboliger til videregående elever sidestilles med studentboliger»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i # 1388 innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  



 

 82 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 16. MANGFOLDIG OG FRITT KULTURLIV 
[side 134 - 146 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 
 (# 1405) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 134 / Linje: 30  

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)            Opprettholdt av: Trine Noodt, Finnmark Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1411) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 135 / Linje: 15  

Innspill: Hakepunktet «ha gratis adgang til de største nasjonale museene» strykes.  

Kommentar: Eg stiller meg tvilande til at dei relativt moderate inngangspengane som finst er ei vesentleg hindring for 
besøkstala på desse musea i dag. Og endå meir tvilande til om dette er ei fornuftig økonomisk prioritering. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1419) Randi Lervik / type: Slette på side 135 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Delsetningen «, og legge ansvaret for disse under Kulturdepartementet.» strykes fra setningen «Vi vil initiere en 
egen lov om skolebibliotek, og legge ansvaret for disse under Kulturdepartementet.» 

Kommentar: slik dette står, kan det framstå som skolebibliotekene skal driftes direkte fra Kulturdepartementet, eller en 
egen organisasjon utgått derfra. Dette høres ikke ut som god Venstre-politikk, hvor vi skal legge tjenestene og ansvaret for 
de nærmest de det gjelder. (Ref. Kulturmakt ut i regionene) Å initiere en lov om skolebibliotek, som styrker 
bibliotektjenestene ut til grunnskoler spesielt, kan være en god idé. Kanskje vil det være en like bra idé å implementere faglig 
ansvar for skolebibliotektjenester i Lov om folkebibliotek? Og /eller styrke det som står i opplæringsloven om tilgang til 
skolebibliotek? § 9-2. Rådgiving og skolebibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmere 
forskrifter.  Om den samtidig bidrar til å styrke de samlede bibliotektjenestene rundt omkring i landet. Skal bibliotekene 
styrkes rundt om, trengs samordning og samarbeid, ikke oppsplitting og økt statlig styring.   Ellers er tiltakene veldig bra!  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)  Opprettholdt av: Espen Ophaug, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1430) Solveig Schytz / type: Legge til på side 136 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke finansieringen av bygningsvern i museene» 

Kommentar: Tiltakene som er beskrevet i kap 16.3, kulturminnefondet og skatte- og avgiftsinsentiver vil bare gjelde for 
private eiere, ikke for bygninger i offentlig eie og for museene. En vesentlig del av norsk bygningsvern forvaltes av museene, 
og disse har svært begrensede økonomiske muligheter til å kunne prioritere bygningsvern  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1432) Iselin Nybø / type: Legge til på side 136 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv» 

Kommentar: Vedlikeholdet av enkelte av våre eldste kirkebygg er for kostbart til at den enkelte kommune kan klare det 
alene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1435) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 136 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«innføre tilskuddsordning til ivaretakelse av industriarkiv» 

Kommentar: Den tidligere ordningen med tilskudd til ivaretakelse av slike arkiv ble avviklet under den forrige regjeringen. 
Imidlertid betyr det at en vesentlig del av vår industrihistorie, de private selskapenes, forblir taus. Det er trist fordi det ville 
ha fylt ut bildet som vi ellers har gjennom offentlige beslutningsprosesser. For lokal identitet og forståelsen av egen 
kulturhistorie vil en slik tilskuddordning gi verdifull støtte. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig).            Oppretthold av: Rolf Nesheim, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1445) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 137 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«etablere et idrettsstipend som skal sørge for at toppidrettsutøvere i smale idretter får mulighet til å utøve idretten» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1452) Ragnhild Helseth / Kristiansund Venstre type: Nytt forslag på side 138 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre statlig støtte til et samspillsøft for rekruttering til symfoniorkestre for orkestre basert på frivillig arbeid» 

Kommentar: Symfonisk musikk opptar både unge og voksne gjennom aktivitet som springer ut av landets kulturskoler. 
Eksisterende symfoniorkestre drevet av frivillige organisasjoner, strever med rekruttering. Unge musikere som har «vokst ut 
av» kulturskolens tilbud trenger et miljø som motiverer dem for videre satsing på musikk, enten de vil drive med musikk som 
hobby eller fremtidig yrke. Det er allerede gjennom statsbudsjettet etablert et korløft, der KrF har vært initiativtakere. 
Venstre må stå i bresjen for å legge til rette for en nasjonal satsing på rekruttering til symfoniorkestre drevet som frivill ige 
foreninger. Det trengs finansiering av konsertprosjekter og seminarer spesielt tilrettelagt for inkluderende medvirkning av 
kulturskoleelever og tilflyttere, og med et mellomledd som særlig appellerer til målgruppa unge musikere. Ordningen må 
administreres enkelt og ubyråkratisk.  Amatørorkestre og semiprofesjonelle orkestre betyr mye for at levende symfonisk 
musikk blir spredt i hele landet. Samspill må satses på for å sikre rekruttering Det må etableres et nasjonalt prosjekt med 
målsetting å rekruttere til symfoniorkestre som er drevet av frivillige. Det vil være av stor betydning for å bringe videre 
kunnskap og opprettholde miljø. Å spille i et orkester er en livslang hobby, der alder, kjønn og språk er underordnet. 
Musikken er et felles uttrykk. For de kommuner og regioner som har egne orkestre drevet av frivillige organisasjoner, så er 
de en viktig faktor for integrering av tilflyttere fra både inn- og utland. Og de er en viktig arbeidsplass for profesjonelle 
musikere som gruppeledere og instruktører.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)       Opprettholdt av: Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1452B) Toivo Brennløkken / Møre og Romsdal Venstre type: Nytt forslag på side 138 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre statlig støtte til et samspillsøft for rekruttering til symfoniorkestre for orkestre basert på frivillig arbeid» 

Kommentar: Begrunnelse: Symfonisk musikk opptar både unge og voksne gjennom aktivitet som springer ut av landets 
kulturskoler. Eksisterende symfoniorkestre drevet av frivillige organisasjoner strever med rekruttering. Unge musikere som 
har «vokst ut av» kulturskolens tilbud trenger et miljø som motiverer dem for videre satsing på musikk, enten de vil drive 
med musikk som hobby eller fremtidig yrke. Det er allerede gjennom statsbudsjettet etablert et korløft, der KrF har vært 
initiativtakere. Venstre må stå i bresjen for å legge til rette for en nasjonal satsing på rekruttering til symfoniorkestre drevet 
som frivillige foreninger. Det trengs finansiering av konsertprosjekter og seminarer tilrettelagt for inkluderende medvirkning 
av kulturskoleelever og tilflyttere, og med et mellomledd som særlig appellerer til målgruppa unge musikere. Ordningen må 
administreres enkelt og ubyråkratisk. Amatørorkestre og semiprofesjonelle orkestre betyr mye for at levende symfonisk 
musikk blir spredt i hele landet. Samspill må satses på for å sikre rekruttering. Det må etableres et nasjonalt prosjekt med 
målsetting å rekruttere til symfoniorkestre som er drevet av frivillige. Det vil være av stor betydning for å bringe videre 
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kunnskap og opprettholde miljø. Å spille i et orkester er en livslang hobby, der alder, kjønn og språk er underordnet. 
Musikken er et felles uttrykk. For de kommuner og regioner som har egne orkestre drevet av frivillige organisasjoner, så er 
de en viktig faktor for integrering av tilflyttere fra både inn- og utland. Og de er en viktig arbeidsplass for profesjonelle 
musikere som gruppeledere og instruktører. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)       Opprettholdt av: Ola Betten, Møre og Romsdal Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1460) Solveig Schytz / Solveig Schytz og Åsta Årøen type: Slette på side 139 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Setningen «Venstre vil evaluere spillpolitikken og etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske 
nettspill» strykes.  

Kommentar: Ønsker ikke å åpne for prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill Henger sammen med forslag 
# 1463 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1463) Solveig Schytz / Solveig Schytz og Åsta Årøen type: Slette på side 139 / Linje: 8  

Innspill: Hakepunktet «etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill» strykes. 

Kommentar: Ønsker ikke å åpne for prøveordning med lisensordning for utenlandske nettspill Henger sammen med forslag 
# 1460 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1464) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 139 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «endre tippenøkkelen slik at det blir en jevnere fordeling av spilleoverskuddet mellom de fire 
formålene» strykes. 

Kommentar: Betyr i praksis at vi vil redusere tilskudd til idrettsanlegg. Rimer ikke med tekst om idrett forøvrig. Andre 
mottagere av tippemidler som kultur og forskning mottar store beløp direkte fra statsbudsjettet. Noe som idretten ikke gjør 
i dag. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)  Opprettholdt av: Solveig Schytz, sentralstyret 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 1464B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 139 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «endre tippenøkkelen slik at det blir en jevnere fordeling av spilleoverskuddet mellom de fire 
formålene» strykes. 

Kommentar: I tråd med at vi vil avvikle dagens system og overføre overskuddet til statsbudsjettet. Ganske inkonsekvent 
mange steder i programmet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (enstemmig)  Opprettholdt av: Solveig Schytz, sentralstyret 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral 

----  

(# 1499) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 142 / Linje: 10 - 25  

Innspill: Underkap. 16.10 slettes i sin helhet. 

Kommentar: Skikkelig gammelmodig kapittel som ikke på noen som helst måte har tatt opp i seg de endringer som skjer når 
det gjelder kjøp av bøker og i hvilket format bøker kjøpes i. Fastprisordningen er en helt absurd ordning, og står i sterk 
kontrast til alt vi i programmet ellers mener om fri konkurranse og prisdannelse 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1526) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 146 / Linje: 21 - 23  
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Innspill: Hakepunktet «ha strenge nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte 
terrengkjøretøy, og kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Tord Hustveit, Norges Unge Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 17. LIBERALE RETTIGHETER 
[side 147 - 156 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Endre på side 149 / Linje: 29 - 32 

Innspill: Setningen: «En forutsetning for at politiet skal ha adgang til dataavlesing må være at det foreligger en rettslig 
kjennelse» endres til:  

«Venstre vil derfor fjerne de utvidede fullmaktene til dataavlesing som politiet fikk i 2016. » 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1562) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 151 / Linje: 8  

Innspill: Hakepunktet «fjerne forbudet mot å fremsette diskriminerende eller hatefulle ytringer» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1566) Iselin Nybø / type: Slette på side 151 / Linje: 20 - 24  

Innspill: Avsnittet strykes. 

Kommentar: Slik avsnittet står kan det forstås slik at det å oppdra et barn i en bestemt tro strider mot dette barnets 
grunnleggende rettigheter. Det å oppdra et barn i (f.eks.) den kristne tro strider ikke mot dette barnets rettigheter. Dersom 
dette avsnittet er ment som et innlegg mot konkrete inngrep og brudd på rettigheter så bør disse presiseres. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1567) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 151 / Linje: 25  

Innspill: Setningen «Venstre vil fjerne de gjenværende bindingene mellom stat og kirke.» strykes. 

Kommentar: Selv om dette er Venstres prinsipielle syn, har vi for ikke lenge siden vært igjennom et kirkeforlik hvor flere 
partier måtte gi mye ut i fra sitt prinsipielle syn, for å komme fram til et bredt politisk forlik. Da vil det ikke være riktig av 
Venstre å gå videre etter bare en valgperiode, for å presse frem nye endringer og utløse ny politisk strid om 
kirkeorganiseringen.  Det er med utgangspunkt i behovet for å respektere brede politiske forlik som vi har deltatt i, 
nødvendig å la dette spørsmålet ligge i det kortsiktige bildet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1568) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 151 / Linje: 28 - 33  

Innspill: Setningene « Kirken og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner, og religiøse ytringer har 
en naturlig plass i samfunnslivets debatter og offentlige rom. Det er likevel naturlig at medlemmene selv bidrar slik vi krever 
i andre organisasjoner som mottar statsstøtte. Derfor vil vi på sikt redusere statens andel i finansering av tros- og 
livssynssamfunn, og vurdere nye finansieringsmodeller, herunder kirkeskatt etter svensk modell» endres til:  

«Tros- og livssynssamfunnene er viktige samfunnsinstitusjoner, og religiøse ytringer har en naturlig plass i samfunnslivets 
debatter og offentlige rom. Det er likevel naturlig at medlemmene selv bidrar slik vi krever i andre organisasjoner som 
mottar statsstøtte. Derfor vil vi på sikt redusere statens andel i finansering av tros- og livssynssamfunn, og vurdere nye 
finansieringsmodeller, hvor offentlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn er basert på antall medlemmer som har tatt et 
aktivt valg om medlemskap.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1569) Iselin Nybø / type: Slette på side 151 / Linje: 30 - 33  

Innspill: Setningene «Det er likevel naturlig at medlemmene selv bidrar slik vi krever i andre organisasjoner som mottar 
statsstøtte. Derfor vil vi på sikt redusere statens andel i finansering av tros- og livssynssamfunn, og vurdere nye 
finansieringsmodeller, herunder kirkeskatt etter svensk modell» strykes. 

Kommentar: Selve teksten slår fast vi skal endre finansieringen av kirken og andre tros- og livssynssamfunn, mens i 
kulepunktet står det «vurdere nye finansieringsmodeller». Foreslår at vi holder oss til kulepunktet 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1570) Iselin Nybø / type: Slette på side 151 / Linje: 33  

Innspill: Formuleringen «... , herunder kirkeskatt etter svensk modell» strykes i setningen «Derfor vil vi på sikt redusere 
statens andel i finansering av tros- og livssynssamfunn, og vurdere nye finansieringsmodeller, herunder kirkeskatt etter 
svensk modell» 

Kommentar: Det fremgår av kulepunktet at vi skal vurdere nye finansieringsmodeller. Da er det ikke nødvendig å 
forskuttere denne vurderingen ved å vise til svensk modell. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1571) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 152 / Linje: 2 - 5  

Innspill: Hakepunktene «fullføre skillet mellom stat og kirke…» og «gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige 
institusjoner livssynsnøytrale» strykes. 

Kommentar: Selv om dette er Venstres prinsipielle syn, har vi for ikke lenge siden vært igjennom et kirkeforlik hvor flere 
partier måtte gi mye ut i fra sitt prinsipielle syn, for å komme fram til et bredt politisk forlik. Da vil det ikke være riktig av 
Venstre å gå videre etter bare en valgperiode, for å presse frem nye endringer og utløse ny politisk strid om 
kirkeorganiseringen.  Det er med utgangspunkt i behovet for å respektere brede politiske forlik som vi har deltatt i, 
nødvendig å la dette spørsmålet ligge i det kortsiktige bildet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)   Opprettholdt av: Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1576) Anja Johansen / Nordland type: Nytt forslag på side 152 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre aldergrense før rituell omskjæring av gutter kan utføres. Gutten det angår må ha gitt sitt informerte samtykke og 
nådd helsemessig myndighetsalder (16 år).» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (tilsvarende forslag er fremmet til kap. 11 familie (forslag # 1016) og kap. 14 helse (forslag # 
1338, 1345 og 1346). Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales her.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1576B) Frode Tennebø / type: Legge til på side 152 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forby rituell omskjæring også for guttebarn under 18 år» 

Kommentar: Barneloven, legeloven, FNs barnekonvensjon samt Europarådets resolusjon om barns rett til fysisk integritet er 
alle entydige i at kirurgisk fjerning av friskt vev ikke er akseptabelt. Individets rett til fysisk integritet og selvbestemmelse 
over egen kropp, samt rett til senere å velge religiøs og kulturell tilhørighet, er en grunnleggende og lovfestet 
menneskerettighet. Dette er også nedfelt i det første liberale prinsippet til Venstre: «1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.» 
Foreldres religionsfrihet blir i denne sammenhengen sekundær. Likestilling gjelder også barn. Lov om straff § 284, 
Kjønnslemlestelse omhandler bare jenter. Samtidig har vi en egen lov: Lov om rituell omskjæring av gutter. Denne siste må 
oppheves. Både muslimer og jøder har lenge hatt religiøse doktriner der omskjæring av guttebarn er nødvendig, f.eks. brit 
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shalom. Analog er det heller ikke lov for foreldre å slå barn selv om det er religiøst begrunnet. Ei heller kan Jehovas Vitner 
nekte barna sine livreddende blodoverføring. Se også kap. 14.15. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (tilsvarende forslag er fremmet til kap. 11 familie (forslag # 1016) og kap. 14 helse (forslag # 
1338, 1345 og 1346). Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales her.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1577) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 152 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«oppheve Lov om helligdager og helligdagsfred.» 

Kommentar: En tros- og livssynspolitisk innfallsvinkel til debatten om søndagsåpent. Loven er et særnorsk fenomen og 
regulerer kun «offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner» med en rekke unntak, samt 
«salg fra faste utsalgssteder» med enda flere unntak. Den regulerer altså for eksempel ikke arbeidstidsbestemmelser. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1578) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 15 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at offentlige myndigheter skal kun ha ansvar for kirkebygg som også er kulturminner.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1580) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Nytt forslag på side 152 til 153 / Linje: 18 - 14  

Innspill: Underkap. 17.8 endres til:  

17.8 Venstre vil sikre reell likeverd  

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, alder, etnisitet og religion. For Venstre innebærer reell likeverdighet at man ikke bare skal ha formelle 
rettigheter, men også reelle valgmuligheter. For å sikre deltakelse på lik linje i samfunnet må det være fokus på universell 
utforming, både fysisk og av tjenester. Det er ikke tilstrekkelig at det finnes en universelt utformet mulighet, tilbudet som er 
universelt utformet skal være likeverdig med andre tilbud. Dette innebefatter at også innenfor de universelt utformede 
tilbudene skal det være valgmuligheter på linje med de valgmulighetene som finnes forøvrig. Både menn og kvinner og 
mennesker med annen etnisitet møter strukturelle utfordringer i dag. Kvinneandelen i arbeidslivet er høy, men samtidig har 
vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning. Samtidig er bare en av 
tre ledere kvinner. Vi ser også at mennesker med en annen etnisk bakgrunn har problemer med å komme inn i 
arbeidsmarkedet, til tross for høy utdanning. Selv i områder der flertallet av beboerne har en annen etnisk bakgrunn er 
flertallet i ledende stillinger norske. Flertallet av politikerne på høyt nivå er menn med norsketnisk bakgrunn. 
Gjennomsnittsinntekten for kvinner er betydelig lavere enn for menn og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. 
Venstre mener at vi må legge bedre til rette for lønnsvekst for kvinner, få flere kvinner og mennesker med annen etnisk 
bakgrunn i ledende stillinger og få flere kvinner og mennesker med etnisk bakgrunn inn i politikken» 

Kommentar: Innledningen i kapitlet tar for seg alle typer liberale friheter, men kapitlet omhandler kun mann-/ 
kvinneproblematikk. Dette mener Nes Venstre blir alt for snevert. Vi fremmer derfor forslag om 1) Utdype krav til universell 
utforming. Vi ser en tendens til at dersom det eksisterer et tilbud, så vurderes kravet som oppfylt. For eksempel på NSBs 
regiontog til Bergen- der rullestolplasser kun finnes i familievognen. Det er slett ikke sikkert at dette er foretrukken plass for 
en i rullestol som ikke kan få barn selv, og som dermed heller ikke har adgang til f.eks. bistrovogn, men er avhengig av 
servering. Dette er diskriminerende og en påminnelse om å være annerledes. 2) Lønn og arbeidsproblemstillinger knyttet 
også til mennesker med annen etnisk bakgrunn. Vi så tidligere i høst et innslag fra Groruddalen som viste at det nærmest 
var blottet for mennesker med annen etnisk bakgrunn i kommunale stillinger der, til tross for at flertallet av beboerne ikke er 
norske. Dette er en kjempeviktig problemstilling, vi hører stadig om mennesker som ikke blir kalt inn til jobbintervju til tross 
for gode CVer, kun fordi man av navnet ser at de ikke er av norsk opprinnelse. Vi ber dere se på innspillene og også om noen 
av kvoteringspunktene burde vært benyttet for dette. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Åse Birgitte Skjærli, Akershus Venstre 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1610) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 154 / Linje: 42  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fjerne nasjonale åpningstidsbegrensninger, og rydde opp i regelverket for åpningstider på søn- og helligdager.» 

Kommentar: En forbrukerpolitisk innfallsvinkel til debatten om søndagsåpent. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1614) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 155 / Linje: 22  

Innspill: Nytt avsnitt:   

«Samene er Norges urfolk, og vi har en særlig forpliktelse til å ivareta og styrke samisk språk og kultur. Samisk er et av 
Norges to offisielle språk, og det må en forsterket innsats til for å bidra til at samer kan bevare morsmålet sitt. Venstre vil 
lovfeste barns rett til en samisk barnehageplass for samiske barn. Samisk kultur og historie må i større grad enn i dag gjøres 
kjent for elever i grunnskolen over hele landet. Kommunene må oppfordres til å sette inn tiltak for å rekruttere 
samisktalende ansatte både i skole/barnehage og i helse- og omsorgssektoren.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1616) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Nytt forslag på side 155 / Linje: 22 

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Venstre vil arbeide for å styrke den tegnspråklige minoritet i Norge ved å styrke tilgang til tegnspråktolker, gi hørende barn 
av døve rett til morsmålsundervisning i tegnspråk og fremme en ny handlingsplan for norsk tegnspråk og døves kultur med 
mål om å styrke og bevare norsk tegnspråk gjennom opprettelse av tegnspråksenter, opplæring, kultur.»  

Kommentar: Begrunnelse: «Tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte 
kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den 
norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har ei særlig plikt til å ta vare på. ( 
Språkmeldingen) Henger sammen med forslag # 1617 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, det blir unaturlig å ta inn punkter om tegnspråkbrukere i underkap. om urfolk)
     Opprettholdt av: Julia Ølmheim, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1620) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 156 / Linje: 3 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk» 

Kommentar: NRK har et program som heter Tegnspråknytt, det vil si nyheter på tegnspråk. Denne har en varighet på fire 
minutter, en varighet som har vært den samme helt siden det startet opp på slutten av 1980-tallet. Det er på høy tid med en 
utvidelse av denne sendingen siden sendingene alltid er så overfladiske fordi man ikke får tid til å si noe annet enn «dagens 
overskrifter».  Videre er det få programmer av lengre varighet på norsk tegnspråk. Den lengste varigheten er på 14 minutter 
på NRK. I Sverige sender de minst en time hver uke der innholdet er av mer underholdende art på tegnspråk. Henger 
sammen med forslag # 1612 og # 1613 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig, det blir rart å ta inn punkter om tegnspråkbrukere i underkap. om urfolk. Dette 
passer f.eks. mye bedre under kap 16.13 som omhandler allmennkringkastingsoppgaver)    
 Opprettholdt av: Julia Ølmheim, Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 18. LEVENDE FOLKESTYRE OG EN MER EFFEKTIV 
OFFENTLIG SEKTOR 
[side 157 - 163 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Slette på side 159 - 160 / Linje: 26 - 31 (side 159) og linje 7 - 8 (side 160) 

Innspill: Avsnittet: «Venstre mener at før et eventuelt tronskifte, så bør det norske folk høres på om de ønsker fortsatt 

monarki som styreform eller om Norge skal skifte styreform til republikk. Stortinget bør sette ned et utvalg som kan 
utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning. 
Venstres prinsipielle syn er at posisjoner ikke bør gå i arv, og at Norge bør styres som republikk» og hakepunktet  

«sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer 
gjennom en folkeavstemning» strykes:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås (se forslag # 1634-1634B under som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1634) Odd Einar Dørum / type: Endre og slette på side 159 - 160 / Linje: 26 - 31 (side 159) og linje 7 - 8 (side 160) 

Innspill: Avsnittet: «Venstre mener at før et eventuelt tronskifte, så bør det norske folk høres på om de ønsker fortsatt 
monarki som styreform eller om Norge skal skifte styreform til republikk. Stortinget bør sette ned et utvalg som kan 
utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning. 
Venstres prinsipielle syn er at posisjoner ikke bør gå i arv, og at Norge bør styres som republikk» endres til: 

«Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må 
forankres i en folkeavstemning.» 

Hakepunktet «sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to 
alternativer gjennom en folkeavstemning» strykes. 

Kommentar: Dette er teksten i gjeldende prinsipprogram 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1634B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre og slette på side 159 - 160 / Linje: 26 - 31 (side 159) og linje 7 - 8 
(side 160) 

Innspill: Avsnittet: «Venstre mener at før et eventuelt tronskifte, så bør det norske folk høres på om de ønsker fortsatt 
monarki som styreform eller om Norge skal skifte styreform til republikk. Stortinget bør sette ned et utvalg som kan 
utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning. 
Venstres prinsipielle syn er at posisjoner ikke bør gå i arv, og at Norge bør styres som republikk» endres til: 

«Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må 
forankres i en folkeavstemning.» 

Hakepunktet «sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to 
alternativer gjennom en folkeavstemning» strykes. 

Kommentar: Dette er teksten i gjeldende prinsipprogram 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1635) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 159 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Siste del av setningen «Stortinget bør sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for 
Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1641 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1636) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 159 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Siste del av setningen «Venstres prinsipielle syn er at posisjoner ikke bør gå i arv, og at Norge bør styres som en 
republikk» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1641) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 160 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Siste del av hakepunktet «sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at 
velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1635 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1643) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 160 / Linje: 8  

Innspill: Nye hakepunkt 

✓ «endre valgkretsene til stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner 
✓ utrede og ta sikte på å innføre én nasjonal valgkrets for utjevningsmandater 

✓ fjerne geografitillegget i Valgloven og sikre at borgernes stemmer teller likt» 

Kommentar: Det første punktet er blant grunnlovsendringene som kommer til behandling i neste periode. Det andre punktet 
vil være en demokratisk forbedring i forhold til dagens system der velgere i folkerike fylker i praksis avgjør hvem som skal 
representere velgerne i mindre folkerike fylker.  

Landsstyrets innstilling: Første hakepunkt innstilles. Andre og tredje hakepunkt avslås. (se også forslag # 1660 med samme 
realiteter) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1649) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 5  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det 
bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol.» 

Kommentar: En lokaldemokratisk innfallsvinkel til debatten om søndagsåpent. Identisk tekst med dagens 
stortingsvalgprogram. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se også # 1217, kap. 14 med samme meningsinnhold)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1650) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«bruke tvang for å sikre en slik hensiktsmessig kommunestruktur» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1651) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 161 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke 
kandidater ved lokalvalg.» endres til:  

«gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og styrke verdien av velgerne sitt stemmetillegg ved lokalvalg» 

Kommentar: det er eit viktig prinsipp at vi skal velge folk INN i politiske verv, ikke stryke folk UT.  
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1655) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 16 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«unngå økonomisk favorisering av små kommuner som velger å forbli små i strid med statlig ønske.» 

Kommentar: Det bør ikke lønne seg å forbli liten når det finnes bedre alternativ. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                Opprettholdt av: Oslo Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1660) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at valgdistriktene skal følge de nye grensene i regionreformen. Antall utjevningsmandater skal hovedsakelig videreføres, 
men kan økes. Hver stemme i alle valgdistrikt bør telle like mye.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se også forslag # 1643 med samme realiteter) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1661) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at tallet/verdien 1 innføres som første deletall ved fordeling av mandater til Stortinget. Dagens valgordning favoriserer 
større partier ved å gjøre det vanskeligere å oppnå̊ det første mandatet enn de etterfølgende mandatene i hvert 
valgdistrikt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1669) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 162 / Linje: 20   

Innspill: Tillegg etter setningen «Venstre mener det er behov for nye grep for å stanse veksten i offentlig sektor»:  

«Dette bør gjennomføres ved at årlige effektiviseringskutt i forvaltningen videreføres og styrkes, slik man har gjort i 
inneværende stortingsperiode. Siden det er antatt at den årlige produktivitetsveksten i forvaltningen ligger på rundt 1 
prosent, er det naturlig at effektiviseringskuttet er på tilsvarende nivå. På den måten får man løst de samme oppgavene på 
en mer effektiv måte, uten at byråkratiet stadig eser ut» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 19. TRYGGHET OG SIKKERHET 
[side 164 - 173 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1685) Anja Johansen / type: Endre på side 165 / Linje: 19 - 21  

Innspill: Setningene «Venstre mener at det er viktig å forebygge voldtekt gjennom målrettet holdningsarbeid. Arbeidet må 
starte tidlig. Vi mener at bevisstheten om grenser og seksuell trakassering skal begynne allerede i skolealder» endres til: 

«Sex uten samtykke er voldtekt. Venstre mener at det er viktig å forebygge voldtekt gjennom målrettet holdningsarbeid. 
Arbeidet må starte tidlig. Vi mener at bevisstheten om grenser og seksuell trakassering skal begynne allerede blant yngre 
barn, og at seksualopplysning bør være tema fra barnehagen av.»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Endringen av siste setning «Vi mener at bevisstheten ….» innstilles.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1688) Anja Johansen / type: Legge til på side 166 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«arbeide for ei endring av straffeloven slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1689) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 166 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at høyere utdanningsinstitusjoner skal ha et aktivt holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Tord Hustveit, Norges Unge Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1694) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 167 / Linje: 5 - 9  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Politiet nyter stor tillit i befolkningen. Denne tilliten har de fordi befolkningen opplever trygghet når politiet er både kjent, 
synlig og tilgjengelig. Bærebjelken i det daglige arbeidet med borgerne er lensmannen som med sin lokalkunnskap og sitt 
lokale nettverk kan gripe inn i forkant av hendelser og løse konflikter på lavt nivå. Venstre mener det er viktig at politiet 
samarbeider tett med andre lokale myndigheter og samfunnsaktører gjennom samarbeidsmodeller som Politiråd og 
Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Samtidig ser vi at samfunnet er i endring og at også 
utetjenesten trenger styrking.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)      Opprettholdt av: Åse Birgitte Skjærli og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1695) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 167 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at politiet bør i større grad bli premiert for godt forebyggende arbeid» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Slette på side 170 - 171 / Linje: 22 - 25 (side 170) og linje 3 (side 171) 

Innspill: Setningene: «Venstre er videre imot sexkjøpsloven. Sexkjøpsloven har ikke fungert etter hensikten. Den har ført til 
mer utrygghet for sexarbeidere som ikke lenger opplever at de kan melde fra til politiet om vold og overgrep» og 
hakepunktet  

«oppheve sexkjøpsloven og gjennomgå hallikparagrafen» strykes:  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1711) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 171 / Linje: 8 - 11  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Det er bra at andelen norsk ungdom som benytter rusmidler stadig vekk går ned. Ungdom misbruker mindre tobakk, 
alkohol og narkotika enn tidligere. Dette viser at den norske rusmiddelpolitikken virker. Selv om færre enn noen gang 
begynner med rusmisbruk så er det viktig å gi menneskeverd og behandling til de som trenger støtte i fra samfunnet. 
Misbruk må møtes med behandling fremfor straff. Venstre ønsker en kunnskapsbasert tilnærming til ruspolitikken.» 

Kommentar: Vi ønsker er mer positiv tilnærming til feltet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1716) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for norske statsborgere» endres til: 

«avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for alle dømt etter norsk straffelov» 

Kommentar: Dagens ordning med kjøp av fengselsplasser i Nederland er problematisk for flere enn norske statsborgere. 
Språk, irrelevant arbeidstrening, mangel på mulighet for permisjoner, og lang avstand til pårørende (mange ikke- norske 
statsborgere har pårørende i Norge) er et problem. Det er nederlandsk straffelov som gjelder i det «norske» fengselet i 
Nederland, dette innebærer at du kan idømmes livstidsstraff. Er dette noe vi vil risikere? Dømmer Norge deg til å sone i 
fengsel, bør også Norge ta fullt ansvar for deg når du soner. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1718) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 172 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «at utenlandske borgere som begår kriminalitet i Norge bør søkes overført til soning i hjemlandet» 
strykes. 

Kommentar: Utenlandske straffedømte bør gjennomføre straffen sin der det er hensiktsmessig. Hvor dette er, vil avhenge 
av en rekke hensyn. Mange ønsker å sone i hjemlandet, men ofte har den straffedømte tilknytning til Norge. Hensynet til 
barn, samboer/ektefelle og helse bør veie tungt. Soningsoverføring byr ofte på store problemer for innsatte, og Venstre bør 
ikke være en pådriver for at soningsoverføring skal være hovedregelen.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 20. FREMTIDSRETTET FORSVARSPOLITIKK 
[side 174 - 179 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 (# 1746) Irene Dahl / Troms Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 29 - 38  

Innspill: Samtlige hakepunkter under underkap. 20.1 endres til:   

«videreføre partiets hovedstandpunkt fra LTP 2016 ved neste rullering av LTP» 

Kommentar: Dette kulepunktet sikrer at vi går til valg på alt vi har vedtatt i LTP 2016. Det opprinnelige forslaget inneholder 
hverken noe om Andenes eller hovedbasen for helikoptre på Bardufoss.   

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                 Opprettholdt av: Jan Fjellstad, Troms Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1747) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 175 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1747B) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 175 / Linje: 29   

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«jobbe for NATOs målsetning om 2 % forsvarsbudsjett»  

Kommentar: I dagens situasjon med ny retorikk fra USA er det gjerne lurt å imøtekomme kravene vi har forpliktet oss til  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1747C) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 175 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at Norge møter sine NATO forpliktelser og bruker minst 2 % av BNP til forsvarsformål» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(DISSENS) Programkomiteens mindretall / type: Endre på side 176 / Linje: 3 -8   

Innspill: Avsnittet «Allmenn verneplikt har gitt gode rekrutteringsmuligheter til Forsvaret ved at man kan velge blant de 
best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Venstre mener andelen ungdommer som 
avtjener verneplikt i hvert ungdomskull er for lav, og at det som ledd i en styrking av hæren må innkalles flere vernepliktige 
til tjeneste.» endres til: 

«I takt med at forsvaret har behov for en stadig mindre andel av hvert ungdomskull mener Venstre det er problematisk å 
pålegge enkeltpersoner omfattende plikttjeneste. Derfor må førstegangstjenesten avskaffes og erstattes med et 
yrkesforsvar.»  

Landsstyrets innstilling: Dissensen avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1755) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 176 / Linje: 7   
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Innspill: Ordet «hæren» endres til «forsvaret» i setningen «Venstre mener andelen ungdommer som avtjener vernepliktig i 
hvert ungdomskull er for lav, og at det som ledd i en styrking av hæren forsvaret må innkalles flere vernepliktige til 
tjeneste» endres til: 

Kommentar: Marinen, luftforsvaret er også avhengige av vernepliktige. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)     Opprettholdt av: Geir Angeltveit, Hordaland Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1756) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 176 / Linje: 8 

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det er avgjørende for motivasjon og rekruttering at vernepliktige får videreført kurs- og karriereveiledning tilbudet fra 
tidligere voksenopplæring/FOKUS som kompensasjon for ett år utenfor lønnet jobb/videreutdanning»« 

Kommentar: Dette er viktig for å gjøre førstegangstjeneste attraktivt og er en god ordning for soldatene som ønsker dette.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)                  Opprettholdt av: Roar Sollied, Troms Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1758) Stian Ludvigsen / type: Subsidiært forslag på side 176 / Linje: 14 - 15  

Innspill: Setningen «Derfor må førstegangstjenesten avskaffes og erstattes med et yrkesforsvar.» endres til: 

«Derfor må verneplikten opphøre etter endt førstegangstjeneste og erstattes med et yrkesforsvar.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (gjelder endring i dissensen) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 21. GLOBALE UTFORDRINGER – VÅRT ANSVAR 
[side 180 - 191 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1777) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 181 / Linje: 33 - 36  

Innspill: Setningene «Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de 
formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre 
egen politikk på viktige områder.» endres til: 

«Venstre mener EØS-avtalen og det øvrige samarbeidet Norge har med EU har tjent Norge godt. Det er svært viktig for 
norsk økonomi at vi har en sterk tilknytning til Europa. Det er også naturlig at vi samarbeider med land som deler våre 
verdier og står overfor lignende utfordringer som oss. Venstre mener at en mer globalisert verden krever mer samarbeid og 
demokratisk medbestemmelse på overnasjonalt nivå. EU er det fremste eksempelet på det i verden. Derfor støtter Venstre 
norsk EU-medlemskap.» 

Kommentar: Venstre kan ikke la være å ha en mening om det største demokratiske spørsmålet i vår tid. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1807) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 186 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utvikle et nytt bistandsprogram for langsiktig støtte til partiorganisasjoner i fattige land» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (enstemmig)    Opprettholdt av: Jostein F. Tellnes, Akershus Venstre 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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DEL 2: FORSLAG SOM ER INNSTILT BEHANDLET I BLOKK PÅ 
LANDSMØTET 
(alle forslagene under behandles i en samlet votering). 

 

---- 

 

GENERELLE FORSLAG 
 

(# 1) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 1 til 193 / Linje: 0 - 45  

Innspill: Ordet «museer» endres til «muséer.» i hele dokumentet. 

Kommentar: Korrekt aksent i hele dokumenter for alle forekomster av «muséer». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 2) Trygve Danielsen / type: Legge til på side 1 til 193 / Linje: 1  

Innspill: Singelpolitikk Jeg savner noe mer tydelig om singel-politikk. Det er nesten 4 av 10 husstander! (40 % stemmer?!!) 
Jeg ser det er foreslått å åpne for assistert befruktning enslige, som jeg vel er i mot. Men, jeg synes vi bør ta inn noe som 
har vært med fra før: https://www.venstre.no/tema/verdiskaping/okonomi-og-marked/singelpolitikk/ Jeg synes det kan 
spesifiseres i f.eks. stortingsmeldingen som foreslås, eller på annen måte, at det bør utredes et realistisk regnestykke ift 
innstallering/bruk av forbruksorienterte målinger (f.eks. måleapparat og administrasjon for analyser for bruk av vann fra en 
boenhet), sånn sett blir det mer konkret og enklere å vurdere om det er noe vits i. Jeg synes også at ordet single/singel kan 
brukes i stedet for «enslig».  Juss Lyd-og-bildeopptak burde være selvsagt i rettsaler! Kan gjerne være tilgjengelig kun for 
partene og domstolene. Kan driftes som en landsdekkende tjeneste for alle domstolene for effektivisering og riktig 
kompetanse. At domstoler skal avgjøre innleggelser på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå synes jeg er 
uhensiktsmessig, gal prioritering av domstolsressursene og vitner om manglende tillit til helsevesenet/helsepersonell. Hvis 
forslaget bunner i noen enkeltsaker som har vært problematiske bør det det heller gjøres enklere/mer effektivt å klage på 
tvangsvedtak/ evt styrke kontrollkommisjonen.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 3) Christopher Sposato / Halden type: Råd til dere på side 1 til 192 / Linje: 1  

Innspill: Dere vet at folk ikke liker eller ønsker nye avgifter og stiger i dem også ... Så sørg for at dere alle ikke foreslå noen 

form for avgift eller skatt fotturer ett år før og valgåret . Folk er lei av økning i kostnader, og de er spesielt gretten under 
valgsykluser, og de tar det ut på kandidatene. Hvis det må være et forslag om å betale for en tjeneste eller et prosjekt, se 
etter mer kreativ løsning og/eller kostnadsbesparende løsning ... Men, «ingenting» som gjør velger kostnadene går opp. 
Min kone er et veldig godt eksempel: på henne kjernen, sier hun med alle som Venstre står for, men hun er ikke engang 
høre meldingen fordi hun «mener» Venstre alltid koster mer penger til henne. Så hun ikke selv ønsker å ha en diskusjon om 
det. Dette er mennesker Venstre behov for å overtale til å stemme på Venstre kandidater, snarere enn de andre partiene. 

Kommentar: Tusen takk og vennlig hilsen, Chris Sposato  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 4) Øystein Eriksen / Nei type: Nytt forslag på side 1 / Linje: 1  

Innspill: Venstre må jobbe for total forbud med kjøp, salg og bruk av sprengstoff og Fyrverkeri av Privat personer. Kun 
stjerneskudd skal være tillatt av privatpersoner av fyrverkeri.  

Kommentar: Redusere skader av mennesker, dyr og klima osv. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 



 

 100 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 5) Anja Johansen / type: Nytt forslag på side 3 / Linje: 1  

Innspill: Programmet oversettes og gjøres tilgjengelig digitalt til nordsamisk, engelsk og arabisk. Flygeblad eller annen info 
om at programmet fins i disse versjonene gjøres tilgjengelig for alle som driver valgkamp + på nettsidene.  I tillegg gjøres en 
versjon tilgjengelig for blinde/svaksynte. Jeg kan for lite om hvordan sistnevnte bør gjøres (lydversjon?) til å ha noe konkret 
forslag til framgangsmåte. Begrunnelse: Vi vil være åpenhetspartiet. Inkluderingspartiet. Mangfoldighetspartiet. 
Demokratiforkjemperne. La oss være det! Det vil koste noen kroner ekstra å gjøre programmet tilgjengelig for flere, men 
det vil også gjøre oss tilgjengelige for flere!  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: I hvilken form programmet skal publiseres blir en vurdering sekretariatet må foreta senere. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 1. KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER 
[side 8 - 18 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 7) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 6 - 8  

Innspill: Setningene «Barnehagen og skolen … .. leve sine liv slik de ønsker.» endres til: 

«Dyktig pedagoger er vesentlig i barnas utvikling. Det er viktig at de får tid med elevene og gode rammer slik at de kan 
opprettholde de gode fellesinstitusjonene skolen og barnehagen er og sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik 
de ønsker.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 8) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 8 / Linje: 13  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «… vedvarende effekt på elevenes prestasjoner»: 

«og at dette igjen påvirker hvilke muligheter hvert enkelt menneske får til å utløse potensialet og utvikle talentet sitt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 9) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 8 / Linje: 14  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «Gode lærere med sterk fagkompetanse er den enkeltfaktoren som betyr mest for en 
god skole»:  

«der hver enkelt elev får mulighet til å utløse potensialet og utvikle talentet sitt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 11) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «utbytterik» endres til lærerik» i setningen «Innsatsen for å gi barn en utbytterik lærerik skolegang 
begynner i barnehagen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 12) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 16 - 20  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Barns læring begynner allerede i mors liv. Barn lærer best gjennom lek og læring og dette legger grunnlaget videre i livet. 
Vi vet at mer enn 85 prosent av 1 – 5 åringer går i barnehagen og derfor må det aktivt gjennom leken og læringen bevisst 
arbeide med språkstimulering. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Barnehagene må få 
tilbud om å øke kompetansen på barns språkutvikling slik at de kan sette inn tiltak og sikre at barn får utvikle et rikt 
ordforråd som dermed gir mulighet for å mestre skolen bedre.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 13) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 21  
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Innspill: Ordene «et utdanningssystem» endres til «en utdanning» i setningen «Venstre vil gi barn og unge et 
utdanningssystem en utdanning som holder høyt internasjonalt nivå.» 

Kommentar: Benytte «en utdanning» i stedet for «et utdanningssystem». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 14) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 8 / Linje: 23  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Vi vil reversere 6-årsreformen, og tilbakeføre 6-åringene til barnehagen Da 6-åringene fikk begynne på skolen, skulle de bli 
en myk overgang mellom barnehage og skole, hvor lek og barnehagekultur skulle føre til en bedre start for barna. Slik det 
har blitt nå, har man overført det man tidligere lærte 7-åringene på 6-åringene på skolen. Mens barnehagene har begynt 
skoletrening på 5-åringene, noe som skulle skje det første året på skolen. Om vi gjennomfører denne endringen vi vi de 
neste 10 årene ha et «tomt årskull». Denne kan vi bruke til etterutdanning for lærerne. Vi unngår da også at skolene må ha 
vikarer for de lærerne som sitter på skolebenken for etterutdanning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 16) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Endre på side 8 / Linje: 25  

Innspill: Kulepunktet «større vekt på praksis gjennom lærerutdanningen» endres til:  

«styrke praksisopplæringen i lærerutdanningen.» 

Kommentar: Slik det står nå kan det oppfattes som om vi vil ha mer praksis og ikke mer relevant praksis som bygger opp 
under å utvikle gode lærere med sterk fagkompetanse som vi ville ha når vi ville ha lærerutdanningen på mastergradsnivå. 
Det er uheldig om vi nå skaper inntrykk av at vi heller vil ha mer praksis enn mastergrad (det er noen som mener det også). 
Høyskolene har strevd med å løfte fagmiljøet til mastergradsnivå og har nok ikke hatt kapasitet til i samme grad å utvikle 
praksisopplæringen slik at den matcher masternivået. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 17) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 26  

Innspill: ordene «hos de voksne» endres til «av andre ansatte» i kulepunktet «kompetanseheving hos de voksne av andre 
ansatte – både i barnehagen og i skolen 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 18) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 8 / Linje: 27  

Innspill: Stryke ordene «høyere krav til utdanning» fra kulepunktet «økt status for lærerne gjennom høyrere krav til 

utdanning, sertifisering, og lønnsløft.» 

Kommentar: Det er allerede høye nok krav til utdanning for lærere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 20) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 8 / Linje: 27  

Innspill: Stryke ordet «sertifisering» og endre ordet «utdanning» til «kompetanse» fra kulepunktet «økt status for lærerne 

gjennom høyrere krav til kompetanse utdanning sertifisering, og lønnsløft.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 22-X) 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 21) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 8 / Linje: 27  

Innspill: Bytte ut ordet «sertifisering» med «rett og plikt til etter- og videreutdanning» i kulepunktet «økt status for 
lærerne gjennom høyrere krav til utdanning, sertifisering, rett og plikt til etter- og videreutdanning og lønnsløft.» 

Kommentar: 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 22) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 8 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Stryke ordet «lønnsløft» fra kulepunktet «økt status for lærerne gjennom høyrere krav til utdanning og 
sertifisering og lønnsløft.» 

Kommentar: Begrunnelse fastsetting lønn er forhandlingstema mellom partane 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 22-X) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 22-X) Trine Skei Grande type: Endre på side 8 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Kulepunktet «økt status for lærerne gjennom høyrere krav til utdanning, sertifisering og lønnsløft.» endres til: 

«økt status for lærerne gjennom høyrere krav til utdanning, sertifisering og at etter- og videreutdanning reflekteres i 
lærernes lønn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 23) Marianne Arctander / type: Alt sammen, men på ulike steder på side 8 / Linje: 29  

Innspill: Endring av overskriften. Når ble det en liberal kjernesak at «alle» barn skal ha barnehageplass?  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 24) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 9 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Setningene «Det er her de øver på å... knytte skolisser» strykes. 

Kommentar: Programmet bør forkortes der det er mulig. Det inkluderer unødvendige beskrivelser. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 25) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 9 / Linje: 3  

Innspill: Ordet «knyte» endres til «knytte» i setningen «…løpe og knyte knytte skolisser.» 

Kommentar: Benytte «knytte» i stedet for «knyte». «Knyte» virker noget arkaisk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 26) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 9 / Linje: 3 - 4  
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Innspill: Legg til formuleringen «både som individ og sammen med andre mennesker» i setningen «Barnehagen skal være 
med på å gi ungene våre en god start på livet både som individ og sammen med andre mennesker, og det skjer ikke av seg 
selv.» 

Kommentar: Poengtere at det er hensikten at det både skal skje en egenutvikling og en sosial utvikling av barna i 
barnehagen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 28) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 9 / Linje: 8  

Innspill: Hakepunktet «innføre en lovpålagt minimumsnorm …» strykes.   

Kommentar: Dette krever mye av kommunene som burde ha hovedansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 29) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 9 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «at minst 80 % av alle barnehageansatte…» strykes. 

Kommentar: Skjerping av dette kravet krever mye av kommunene som burde ha hovedansvaret for kvaliteten på 
barnehagetilbudet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 31) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 29B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 9 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «at minst 80 % av alle barnehageansatte…» strykes. 

Kommentar: Helt umulig å gjennomføre for f.eks. familiebarnehager. Generelt framstår punktet uklart i den forstand om 
det er et slags «fromt ønske» Venstre har, eller om det er noe Venstre vil lov- eller forskriftsregulere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 31) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 30) Joakim Karlsen / Halden type: Slette på side 9 / Linje: 12  

Innspill: Hakepunktet «at minst 50 % av ansatte skal ha …» strykes. 

Kommentar: Skjerping av dette kravet krever mye av kommunene som burde ha hovedansvaret for kvaliteten på 
barnehagetilbudet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 31) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 30B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 9 / Linje: 12  

Innspill: Hakepunktet «at minst 50 % av ansatte skal ha …» strykes. 

Kommentar: Helt umulig å gjennomføre for f.eks. familiebarnehager. Generelt framstår punktet uklart i den forstand om 
det er et slags «fromt ønske» Venstre har, eller om det er noe Venstre vil lov- eller forskriftsregulere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 31) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 32) Christer M.L. Bendixen / type: Legge til på side 9 / Linje: 13 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at metodeansvaret først og fremst skal ligge hos pedagogene i de individuelle barnehagene.» 
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Kommentar: Det er kun de som er nærme nok barna til å gjøre de valgene. Dette er viktig å ha tydelig definert i lov eller 
forskrift – det er mange politikere som ønsker å virke handlekraftige, og som kan påtvinge barnehagene metoder som ikke 
er hensiktsmessige. Det er og kommersielle aktører som godt kunne tenke seg å tjene penger på å selge metodepakker til 
seg selv. Det som går tapt da er responsiviteten og ansvaret til pedagogene, og medvirkningen til barna. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 34) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 9 / Linje: 16 - 19  

Innspill: Hakepunktene «innføre egen læringsmiljølov…» «engasjere og involvere barna…» og «styrke barnas 
personvern…» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 34B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 9 / Linje: 16  

Innspill: Hakepunktet «innføre egen læringsmiljølov…» strykes. 

Kommentar: Trenger vi virkelig å lage en egen lov for dette. Bryter med mye av forenklingsargumenter andre steder. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 34C) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 9 / Linje: 18-19  

Innspill: Hakepunktet «styrke barnas personvern…» strykes.  

Kommentar: Dels er det umulig å skjønne hva vi konkret mener, dels er det malplassert og dels er det i avdeling for sanering 
av 200+ hakepunkt hvor vi vil «styrke» et eller annet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 35) Christer M.L. Bendixen / type: Slette på side 9 / Linje: 17  

Innspill: Hakepunktet «engasjere og involvere barna …» strykes. 

Kommentar: Jeg er en stor tilhenger av barns medvirkning – men jeg tror ikke det er så mye mer arbeid å gjøre med saken 
på stortingsnivå. Lover og forskrifter er allerede ganske tydelige på punktet... eller var poenget at barna også skal ha 
medvirkning på stortingsnivå? Da bør i så fall punktet omformuleres for å gjøre det tydeligere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 36) Jan Albert Hagensen / Evje og Hornnes lokallag type: Legge til på side 9 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«starte mobbeforebygging allerede i barnehagen.» 

Kommentar: Gammel linje 18 forskyves nedover. Forskningsrapport fra Universitetet i Agder viser at mobbing starter i 
barnehagen. Viktig å forebygge så tidlig som mulig. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 37) Christer M.L. Bendixen / type: Slette på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Hakepunktet «ta i bruk digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng» strykes. 

Kommentar: Dette gjøres allerede i økende grad, og det er med i barnehagelærerutdanningen. Det er viktig og vi kan bli 
bedre på det, men det gjelder egentlig det meste i barnehageyrket – og mye er viktigere. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 37-X) Kjartan Almenning type: Endre på side 9 / Linje: 20 

Innspill: Hakepunktet «ta i bruk digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng» endres til: 

«legge til rette for mer bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 38) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:   

«la barna få lære om seksualitet allerede i barnehagen, blant annet om grensesetting, kropp, samleie og forplantning.» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 38C) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 38B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:   

«la barna få lære om seksualitet allerede i barnehagen, blant annet om grensesetting, kropp, samleie og forplantning.» 

Kommentar: Seksualundervisningen må styrkes, og det er fornuftig at barn begynner å lære om kropp og grensesetting 
allerede i barnehagen.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 38C) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 38C) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ha inn et eget tema om seksualitet og grensesetting i barnehagen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 39) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjennomføre universell utforming av samtlige barnehager i løpet av 10 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 39-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 9 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den 
forskningsbaserte barnehagevirksomheten» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 41) Marianne Arctander / type: Slette på side 9 / Linje: 21 - 26  

Innspill: Overskriften, brødteksten og første hakepunkt under underkap. 1.2 strykes. De øvrige hakepunkt flyttes til etter 
linje 20. 

Kommentar: Venstre skal ikke innføre gratis barnehage, med unntak for barn som bor på asylmottak. Familien må selv få 
velge hva som er best for deres barn, ikke staten. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 41B) Steinar Husby / Sunndal type: Slette på side 9 / Linje: 21 - 34  

Innspill: Overskriften, brødteksten og første hakepunkt under underkap. 1.2 strykes. De øvrige hakepunkt flyttes til etter 
linje 20. 

Har også konsekvenser for hele 11.2, første kulepunkt; 12.10 linje 24 angående gratis barnehage.  

Kommentar: Punkt 1.1, 1.2, og 11.2: Sunndal Venstre er skeptisk til institusjonaliseringen av barn som gratis barnehage vil 
medføre. Dette vil legge opp til et konformitetspress som reduserer valgfriheten til familier. Gratis barnehager vil 
fremprovosere dette, og Sunndal Venstre mener at dagens ordning med støtte til familier med lav inntekt er en god løsning.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 43) Geir Helge Sandsmark / type: Endre/Slette på side 9 / Linje: 21 og 23 - 24  

Innspill: Endre overskrift for kap. 2.1 til «Barnehage for alle». Stryke setningen på linje 23-24 «Venstre vil ha 
gratis…barnehagene.» 

Kommentar: Gratis barnehage for alle er etter forslagstillers mening for kostbart i forhold til måloppnåelse. Det er bedre å 
jobbe for at alle får barnehageplass og bruke offentlig støtte til de som trenger det mest. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 43 B) Joakim Karlsen / Halden type: Endre/Slette på side 9 / Linje: 21 og 23 - 24  

Innspill: Endre overskrift for kap. 2.1 til «Barnehage for alle». Stryke setningen på linje 23-24 «Venstre vil ha 
gratis…barnehagene.» 

Kommentar: Gratis barnehage for alle er etter forslagstillers mening for kostbart i forhold til måloppnåelse. Det er bedre å 
jobbe for at alle får barnehageplass og bruke offentlig støtte til de som trenger det mest. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 44) Julia Ølmheim / type: Endre/Slette på side 9 / Linje: 23 - 26  

Innspill: Setningen «Venstre vil ha gratis barnehage for alle…» endres til: 

«Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn der familien mottar økonomisk sosialhjelp. Videre vil Venstre ha en 
inntektsgradering som er i takt med trygdesatsene der lavinntektsfamilier betaler en lavere sats for barnehageplass.» 

Første hakepunkt (linje 26) strykes som følge av dette. 

Kommentar: Dette er familier som trenger gratis barnehage aller mest. De som ikke har behov for økonomisk sosialhjelp, 
men likevel lav inntekt, klarer å betale en lavere sats for barnehageplass. Gratis barnehage er ikke nødvendig for familier 
med god økonomi og vi trenger pengene til å dekke viktigere utgifter som f.eks. eldreomsorg. Ellers vises det til undersøkelse 
foretatt av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2011 om redusert foreldrebetaling for barnehageplass, 
som påpeker det er behov for friplass for familier som mottar sosialhjelp og at inntektsgradering fungerer bra, men at 
inntektsgrensen bør være satt slik at en større andel av lavinntektsfamilier som har lave trygdeinntekter kan få en lavere 
sats.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 48) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 9 / Linje: 27 

Innspill: Hakepunktet «innføre løpende opptak i barnehagene» strykes. 

Kommentar: Lite ønskelig med å måtte ha ledige barnehageplasser stående fra oppstart august fordi noen helst bare vil ha 
plassen fra oktober. Svært kostbart for kommunene som da likevel har utgiftene fra august av. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 49) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 9 / Linje: 27  

Innspill: Hakepunktet «innføre løpende opptak i barnehagene» endres til:  

«ha løpende opptak i barnehagene» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 51) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 9 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Hakepunktet «åpne for kveldsåpne barnehager,…» strykes. 

Kommentar: Hva er her definisjon på kveld? Barnehager som er oppe til 22-23 om kvelden synes ikke jeg er ønskelig. Det blir 
brukt argument som at det passer folk som jobber skift, men hva med problema-tikken de møter når barna blir fem-seks og 
starter på skole? Skjer det noe magisk den dagen barna starter i skolen fra dagen før når de gikk i barnehage som gjør at 
foreldre ikke lenger trenger pass? Dette er en institusjonalisering av barns liv man bør vokte seg for. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 53) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 9 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Hakepunktet «åpne for kveldsåpne barnehager,…» endres til:  

«gjennomføre en utredning av kveldsåpne barnehager.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 54) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 9 / Linje: 31 - 33  

Innspill: Delsetningen «…, med garanti om justering av finansieringen når det innføres nye krav til barnehagen» strykes. 

Kommentar: Vi bør definitivt spare på «garantier» og bruke dem på langt viktige områder enn dette. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 55) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Første del av setningen «Venstre vil åpne for at læring og språkopplæring kan få en større plass i barnehagene,…» 
endres til:  

«Venstre vil åpne for at læring, da spesielt språkopplæring, kan få en større plass i barnehagene,…» 

Kommentar: Mer presis måte å fremheve én spesiell læring. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 56) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 10 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Stryke ordet «gode» fra setningen «, og gode pedagoger må selv ha rom til å lage tilpassede opplegg.» 

Kommentar: Vurdere om det har hensikt i å gradere kvaliteten på pedagoger i denne sammenhengen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 57) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 7 

Innspill: Ny setning etter setningen «…å lage tilpassede opplegg.»:  

«Å beherske morsmålet er nøkkelen til like muligheter i skole, samfunn og forståelse av egen kultur og identitet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (passer dårlig inn der det er foreslått) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 58) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 7 - 10  

Innspill: Setningene «I Norge har vi flere språk, og vi har en forpliktelse til å gi det samme tilbudet både til barn med 
samisk morsmål og til barn som snakker tegnspråk. Det må tydeliggjøres at tegnspråk er et språk, og ikke et 
spesialpedagogisk tiltak.» endres til:  

«Innbyggerne i Norge benytter flere språk, og vi har en forpliktelse til å gi det samme tilbudet til barn med samisk morsmål 
og til barn som bruker tegnspråk (som er et eget språk og ikke et spesialpedagogisk tiltak) som det barn med norsk som 
morsmål får.» 

Kommentar: Basert på et søk på Google virker det som om «bruker tegnspråk» er mer utbredt enn «snakker tegnspråk», 
men det bør kvalitetssikres med noen som har mer innsikt i dette enn jeg hva som er den korrekte terminologien. Det var 
unaturlig spesifikt å poengtere at det må tydeliggjøres at tegnspråk ikke er et spesialpedagogisk tiltak, så det virket mer 
fornuftig å bake dette poenget inn i setningen før. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 59) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunktet «Ha gratis kjernetid til barn med behov…» endres til: 

«prioritere barn med ekstra opplæring i norsk eller samisk.»  

Kommentar: Er i motstrid til annen tekst i samme kapittel? 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 60) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 16  

Innspill: Første del av hakepunktet «ha en tydelig barnehagelov som ivaretar retten til språk, …» endres til:  

«ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, …» 

Kommentar: Nevne hvem som skal ha retten på hvem sitt språk - kanskje det også er nødvendig å spesifisere hvor de skal 
ha rett til å bruke dette språket? 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----   

(# 61) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 10 / Linje: 18-19  

Innspill: Hakepunktet «at barnehagene skal få kunnskap om gevinster…» strykes.  

Kommentar: Unødvendige selvfølgeligheter. Hensikten står i brødteksten innledningsvis. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 62) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 22  

Innspill: Endre ordet «om» med «som» i hakepunktet «at barnehagebarn skal ha mulighet til å igangsette til som 
spesialpedagogisk hjelp…» 

Kommentar: Trolig skrivefeil? 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 63) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 10 / Linje: 23  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at kommunene har plikt til å tilby samisk språk i barnehagene til samiske barn.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 65) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 24  

Innspill: Nytt underkapittel 1.4. Opprinnelig 1.4 blir 1.5 etc.:  

«1.4 Rom for den gode barndommen!  

Alle barn har behov for å leke og utfolde seg fysisk. Det er en viktig del av den gode barndommen og danner et grunnlag for 
god helse resten av livet. Spesielt småskolebarnas behov for lek, kreativ samhandling og fysisk utfoldelse bør bli bedre 
ivaretatt i skolene våre.  

Venstre vil:  

✓ at skolen skal være bedre tilrettelagt for at spesielt småskolebarn skal få utfolde seg i lek: fysisk, sosialt og 
kognitivt.  

✓ at lek kommer inn som emne i grunnskolelærerutdanningen, og at det følges opp på sikt, med midler og rom til å 
utbedre de fysiske omgivelsene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 65B) Christer M.L. Bendixen / type: Legge til på side 10 / Linje: 24  

Innspill: Nytt underkapittel 1.4. Opprinnelig 1.4 blir 1.5 etc.:  

«1.4 Rom for den gode barndommen!  

Alle barn har behov for å leke og utfolde seg fysisk. Det er en viktig del av den gode barndommen og danner et grunnlag for 
god helse resten av livet. Spesielt småskolebarnas behov for lek, kreativ samhandling og fysisk utfoldelse bør bli bedre 
ivaretatt i skolene våre, som i stor grad er bygget for klasseromsundervisning.  

Venstre vil:  

✓ at skolen skal være bedre tilrettelagt for at spesielt småskolebarna skal få utfolde seg i lek: fysisk, sosialt og 
kognitivt.  

✓ tilføre skolene midler og kompetanse til å legge de fysiske omgivelsene bedre til rette for barn og unges lek og 
fysiske utfoldelse.  

✓ at lek kommer inn som emne i grunnskolelærerutdanningen.  
✓ styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen  

✓ innføre halvårig opptak i grunnskolen» 

Kommentar: En liberal barndomspolitikk bør også handle om frihet for barna. Dette er en versjon av Bergen Venstres 
Innspill, hvor avsnittet over kulepunktene er endret for å reflektere kulepunktene bedre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 66) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 24  

Innspill: Overskriften i underkap. 1.4 endres til: «Skole for læring og like muligheter» 

Kommentar: Skulens viktigaste mandat handlar om elevanes læring og utvikling, der «kunnskap» er ein del av innhaldet, 
men langt frå alt. «Kunnskap» seier noko om det vi veit i dag, men elevane skal førebuast til eit framtidig arbeidsliv vi ikkje 
er i stand til å sjå for oss i dag, dei skal altså bli i stand til å tileigne seg og sjølv produsere ny kunnskap gjennom heile livet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 67) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 10 / Linje: 25 - 26  

Innspill:  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (Umulig å forstå hva det er som er foreslått slettet.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 68) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 26  

Innspill: Legge til ordene «og samfunnet for øvrig» i setningen «…kan gå ut i arbeidslivet og samfunnet for øvrig med solide 
kunnskaper og ferdigheter,…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 69) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 28  

Innspill: Ny setning etter setningen «… både i privat og offentlig sektor.» 

«Venstre vil øke satsningen på innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 70) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Setningen «Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og å utvikle evnen til å anvende kunnskap.» endres 
til: 

«Skolens viktigste oppgave er å utvikle elevenes kunnskaper, ferdigheter og forståelse, og utvikle evnen til å anvende 
kompetansen.» 

Kommentar: «formidle kunnskap» gir assosiasjonar til eit instrumentelt læringssyn som ikkje er i tråd med korleis framtidas 
skule bør utviklast, der evna til å lære, til å reflektere og kritisk vurdere, utforske og samhandle med andre står sentralt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 71) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 10 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Setningen «Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og å utvikle evnen til å anvende kunnskap.» endres 
til:  

«Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap, å utvikle elevenes evne til å anvende denne kunnskapen og deres evne 
til å på egenhånd, og med sunn kritisk sans ta til seg ny kunnskap utenfor skolen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 75) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 30  

Innspill: Tillegg til slutt i underkap. 1.4: 

«Å sørge for at barn har like muligheter her i livet er en av statens viktigste oppgaver. Det skal være barnets villighet til å 
lære, ikke i hvilken kommune skolen ligger som skal bety noe for læringsutbyttet.»  

Kommentar: Understreker at skolen skal være en institusjon som gir norske barn like muligheter. (Henger sammen med 
forslag # 76 og # 77) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 76) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 30 

Innspill: Hakepunkt til slutt i underkap. 1.4:  

«Venstre vil: 

✓ få på plass reelle, like muligheter for norske barn til å lære, uansett hvor man bor i landet.» 

Kommentar: Understreker at den norske skolen skal være en rettferdig institusjon, uavhengig av geografiske forskjeller. 
(Henger sammen med forslag # 75 og # 77) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 77) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 10 / Linje: 30  

Innspill: Hakepunkt til slutt i underkap. 1.4:  

«Venstre vil: 

✓ Løfte prosjekttenkningen i skolen.» 

Kommentar: Innspill viser til at elever lærer mer når de tenker prosjekt, enn når de tenker at de skal svare på en konkret 
oppskrift, med en gitt fremgangsmåte. Dette vil også være en forberedende tiltak til arbeidslivet, der man tenker prosjekt 
heller enn gitte oppskrifter. (Henger sammen med forslag # 75 og # 76) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 78) Tor Kåpvik / Nordre Aker type: Legge til på side 10 / Linje: 30  

Innspill: Hakepunkt til slutt i underkap. 1.4:  

«Venstre vil: 

✓ sikre at elever og lærere har innovasjons- og entreprenørskapskompetanse  
✓ sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og 

læreplanarbeidet  

✓ gi flere lærere tilbud om etterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap»  

Kommentar: Venstre stilte seg den 11.10.16 bak Kirke-, utdannings- og forskningskomitéens tilrådning til stortingsmelding 
28; Stortinget ber regjeringen sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i 
fornyelsen av fag og læreplanarbeidet. I innledningen til kapittel 1 «Kunnskap og like muligheter» ønsker også 
programkomiteen innovative og handlekraftige voksne. Under overskriften 1.4 «Skole for kunnskap og like muligheter» 
skriver komiteen «En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er å sørge for at norsk ungdom kan gå ut i arbeidslivet 
med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med en nysgjerrighet og en kreativitet som kan bidra til nyskaping både i 
privat og offentlig sektor» Jeg ønsker at Venstre følger opp dette i partiprogrammet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 69 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 79) Anja Johansen / type: Legge til på side 10 / Linje: 36 
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Innspill: Legge til ordene «og for deres psykososiale utvikling» til slutt i setningen «... er avgjørende for elevenes 
læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling.»  

Kommentar: Mer om dette her: https://psykologisk.no/2016/07/en-god-relasjon-mellom-laerer-og-elev-kan-fa-uante-
folger/ 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 80) Lars Peter Østrem / type: Legge til på side 10 / Linje: 36  

Innspill: Tillegg til slutt i innledende tekst i underkap. 1.5  

«Derfor må vi satse på lærerne og sørge for at de for nok tid med elevene og til jobben sin. Vi har allerede mange dyktige 
lærere og vi må legge til rette for at de kan utføre jobben sin på best mulig måte.» 

Kommentar: Vi har et punkt om tid og det er derfor fint å ha noen setninger om det også  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 81) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 11 / Linje: 2 -3 

Innspill: Hakepunktet «gi lærerne et lønnsløft…» strykes. 

Kommentar: Begrunnelse fastsetting lønn er forhandlingstema mellom partane 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (henger sammen med forslag # 81-X) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 81B) Anne Marit Buer / Odda Venstre type: Slette på side 11 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Hakepunktet «gi lærerne et lønnsløft…» strykes. 

Kommentar: Kunnskap er viktig og Venstre sier mye om læreryrket, kompetanseløft etc. Dette er vi ikke uenige i. Men vi 
mener det er feil å prioritere lønnsløft til en yrkesgruppe, fremfor andre i programmet. Om vi skal komme inn på lønn, så 
tror vi at de fleste er enige i at lærerne har hatt flere lønnsløft i forhold til andre sammenlignbare yrker de siste årene. En 
kan for eksempel nevne ansatte i helsesektoren. Det er yrkesgrupper som hovedsakelig jobber turnus, noe som betyr at de 
må være på jobb dag, kveld og natt , helg og høytid.  En lærer har helt andre arbeidstider. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (henger sammen med forslag # 81-X) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 81C) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 11 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Hakepunktet «gi lærerne et lønnsløft…» strykes. 

Kommentar: Lærarane må gjerne få høgare løn. Men staten er ikkje skuleeigar, og dette er noko KS - på vegner av 
kommunar og fylkesommunar - må ta stilling til i tarifforhandlingar. Så vidt eg kan sjå føresler vi heller ikkje andre stadar i 
stortingsprogrammet å gje enkelte yrkesgrupper høgare løn. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (henger sammen med forslag # 81-X) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 81D) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 11 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Innspill: Hakepunktet «gi lærerne et lønnsløft…» strykes. 

Kommentar: Hvorfor? Er det for å skaffe jobb til folk som har tatt seg doktorgrad? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (henger sammen med forslag # 81-X) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 81-X) Trine Skei Grande /  type: Endre på side 11 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Innspill: Hakepunktet «gi lærerne et lønnsløft…» endres til: 

https://psykologisk.no/2016/07/en-god-relasjon-mellom-laerer-og-elev-kan-fa-uante-folger/
https://psykologisk.no/2016/07/en-god-relasjon-mellom-laerer-og-elev-kan-fa-uante-folger/
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«sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (henger sammen med forslag # 81-81D) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 82) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 11 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Hakepunktet «sette i gang en full gjennomgang…» endres til: 

«Sammen med lærerne gå gjennom lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 84) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 11 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor…» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 85) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 11 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Ordet «innføre» endres til «styrke» og ordet «barnehagelærere» endres til «førskolelærere» i hakepunktet: 
«innføre styrke veilederordningen for ny-utdannede lærere og barnehagelærere førskolelærere som kombineres med…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 86) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 11 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «innføre veilederordning for ny-utdannede …» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 87) Margrethe Reusch / type: Endre på side 11 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere doktorgradsutdannede…» endres til:  

«etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis 
doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass.» 

Kommentar: Det finnes ingen holdepunkter for at personer med doktorgrad innen ulike fagfelt er bedre egnet til å undervise 
i grunnskolen. Etter dagens ordning er doktorgradsstipendiater ofte mennesker som ikke har jobbet i skoleverket på lang tid, 
og som ikke vet hva som rører seg i klasserommene. Erfaring viser også at lærere i grunnskolen i aller størst grad bør være 
gode på relasjoner, men selvsagt også kunne fagfeltene de underviser i. All forskning peker i retning av at lærere i større 
grad bør være veiledere, ikke forelesere. (Ref kanadiske skoler og også Arnosløkka skole i Drammen, som driver etter en slik 
metodikk) En god mattelærer er den som er god til å forstå elevenes ståsted og som kan sette seg inn i hvordan elevene har 
det. Altså bør en god mattelærer ikke nødvendigvis være en med innfløkt kunnskap om derivasjon, men være en person som 
forstår didaktikken bak matematikken, hvordan det er å ikke forstå matematikkens språk og egenart, og som også evner å 
gjøre matematikk til noe relevant og nyttig.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 88) Joakim Karlsen / Halden type: Slette på side 11 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere doktorgradsutdannede…» strykes. 

Kommentar: Det er et fint mål, men burde gis et konkret innhold. Det heter PhD nå og ikke doktorgrad. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 87) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 88B) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 11 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere doktorgradsutdannede…» strykes. 

Kommentar: Hvorfor? Er det for å skaffe jobb til folk som har tatt seg doktorgrad? 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 87) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 90) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 11 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«legge forholdene til rette for å øke antall mannlige lærere i grunnskolen.» 

Kommentar: Nytt hakepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås (realiteten står flere andre steder) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 91) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 11 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt. 

«gi elevene større valgfrihet fra 5.klasse ved å kunne velge praktisk- estetiske fag, fysisk fostring eller et 2.fremmedspråk.»  

Kommentar: 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 92) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 11 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at det skal stilles krav om kompetanse for å undervise i praktisk/estetiske fag (på lik linje med kravene i norsk, matte 
etc.).» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 93) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 11 / Linje: 26  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Det må legges til rette for at læreryrket også kan rekruttere nye lærere fra andre yrker. Det er mange potensielle lærere i 
andre yrker med godt utdannelse og lang erfaring, men uten den nødvendige pedagogiske utdanning. Venstre vil gjøre det 
enklere for å ta pedagogisk utdanning parallelt med arbeid som lærer gjennom en rekrutteringsordning for nye lærere fra 
andre yrker.» 

Kommentar: Det er behov for et enda bedre rekrutteringsgrunnlag for læreryrket. Læreryrket lekker til andre yrker, men det 
er en asymmetri ved at få fra andre yrker uten pedagogisk kompetanse blir lærer. Dette skyldes nok til dels lønn, men også 
kravene om pedagogikk som for mange vil innebære ett år som student uten lønn for å kvalifisere seg som lærer.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 93-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 11 / Linje: 28  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «Vi vil ha et kraftig løft i ordningen som gir alle lærere mulighet til å ta en formell 
videreutdanning, og gi lærere både rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 94) Kine Bergheim / type: Legge til på side 11 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at studenter med bachelorgrad fortsatt skal kvalifisere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).» 

Kommentar: Det er behov for variert kompetanse og erfaring i skolen, og flere veier inn til læreryrket. Disse veiene bør ikke 
bli for lange og kronglete. Folk som ikke visste at de vil bli lærere allerede da de var i tenårene, bør få muligheten til å bruke 
kompetansen de har oppnådd fra andre studier til å bli lærere via PPU, uten å måtte studere mye lengre enn de som går på 
lektorprogrammene.  Dagens krav om (minst) én bachelorgrad og 60 studiepoeng i (minst) ett til skolefag, medfører til 
sammen med PPU minst fire års relevant høyere utdanning for å kunne undervise i to skolefag. Kandidater som bestemmer 
seg for læreryrket etter å ha studert flere fagområder, kan ha flere bachelorgrader og årstudier i fag som grunnskolen og 
den videregående skolen den dag i dag mangler kompetente undervisere i. En bachelorgrad gir lengre faglig fordypning enn 
det lærere fra den gamle allmennlærerutdanninga har, også med de nye kravene som er satt til faglig påfyll for disse. Det 
vedtatte kravet om mastergrad for PPU (fra 2019) vil medføre at lektorer med minst 6 års utdanning (mastergrad + PPU) vil 
kunne slite med å få seg full jobb i skolen, fordi faget de har mastergrad i utgjør få uketimer. Det vil også fortsatt finnes en 
mengde små skoler med kun én klasse pr trinn og behov for lærere som kan undervise i flere fag.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 95-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 11 / Linje: 38  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole 
og videregående skole til å gjelde flere fag, og sikre full kompensasjon for lærerne» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 96) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 11 / Linje: 39 - 40  

Innspill: Hakepunktet «kreve at nyutdannede lærere…» endres til  

«at alle lærere i skole og barnehage skal ha digital kompetanse. I dag er dette en forutsetning for å drive god undervisning. 
Dette gjelder spesielt for lærere som arbeider med elever med spesielle behov.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 97) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 11 / Linje: 39 - 40  

Innspill: Hakepunktet «kreve at nyutdannede lærere…» endres til:  

«at alle lærere i skolen skal ha digital kompetanse. I dag er dette en forutsetning for å drive god undervisning.» 

Kommentar: Det må være et krav at alle lærere i skolen har denne kompetansen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98B) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 12 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «innføre en godkjenningsordning for lærere…» strykes. 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ansees som redaksjonelt. Se # 98G) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98C) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «innføre en godkjenningsordning for lærere…» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ansees som redaksjonelt. Se # 98G) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98D) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 12 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «innføre en godkjenningsordning for lærere…» strykes. 

Kommentar: Unødvendig byråkrati som bare skaper bråk. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (ansees som redaksjonelt. Se # 98G) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 98G) Kjartan Almenning type: Stryke på side 12 / Linje: 1 - 2 

Innspill: Hakepunktet «innføre en godkjenningsordning for lærere…» strykes. 

Kommentar: Tiltaket er beskrevet på linje 4-5 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 99) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 12 / Linje: 3  

Innspill: Ordet «skoleledelse» endres til «ledelse» i hakepunktet «stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i 
skoleledelse» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 99-X) Kjartan Almenning type: Endre på side 12 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med utdanningssektoren» endres til: 

«innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 100) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 12 / Linje: 5 

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «Venstre ønsker det skal legges større vekt på egnethet i ansettelser i skolen. Dette gjelder spesielt mot elever 
med spesielle behov.  

✓ Venstre vil at skolen skal være åpen for å ansette lærere og skoleledere selv om de ikke har pedagogisk 
utdanning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  



 

 118 

----  

(# 101) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Rekruttere inn flere flerspråklige lærere med minoritetsbakgrunn.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 102) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 12 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Anerkjenne realkompetanse som en del av etterutdanningen i forbindelse med kompetanseløftet til lærerne, slik at lærere 
som har undervist i mange år ikke trenger like lang tid på skolebenken for å bli autorisert som lærer igjen.»  

Kommentar: Finne standardiserte metoder for omdanning av realkompetanse fra skolearbeid til studiepoeng, som kan telle 
inn som del av lærerens utdanning. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 103) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Fjerne kravet til 4 i matematikk for inntak til lærerutdanningen.» 

Kommentar: Man kan bli en god lærer uten å undervise i det faget man kanskje er svakest i, men nå stopper mattekravet 
mange lærere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 104) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 5  

Innspill: Forslag nytt hakepunkt:  

«utvikle et program for å utdanne flere samisktalende lærere både til grunnskole og videregående skole.» 

Kommentar: For å styrke grunnlaget for samisk kultur.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 106) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 12 / Linje: 14 - 15  

Innspill: Setningen «I tillegg vil vi sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn» endres til:  

«I tillegg vil vi sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for barn med samisk morsmål.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 107) Irene Dahl / Troms Venstre type: Kulepunkt i stedet for prosatekst på side 12 / Linje: 14 -15 / 27 

Innspill: Setningen «I tillegg vil vi sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn.»« tas ut av teksten og 
innarbeides som eget hakepunkt (linje 27):  

«at kunnskapsløftet må gi likeverdig fag – og timefordeling for elever med samisk språk som for andre.»  

Kommentar: Tydeliggjøring av politikk. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 111) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 12 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Ordet «mer» strykes i setningen «Venstre vil gi elevene mulighet til å velge samisk i stedet for sidemål i de deler 
av landet der det er mer naturlig med kunnskap og forståelse av samisk språk.» endres til: 

Kommentar: Fjerne ordet «mer». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 112) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 21 

Innspill: Ny setning: 

«Venstre vil gi elever som har sine læreplaner på tegnspråk likeverdige opplæringsmuligheter som elever som følger 
ordinære læreplaner og læreplaner på samisk.» 

Kommentar: Fordi vi i Norge i dag har tre likeverdige læreplaner; ordinære, samiske og tegnspråklige. Venstre som liberalt 
parti må bidra til økt likeverdighet og valgfrihet også i skolen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 113) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Legge til på side 12 / Linje: 21  

Innspill: Ny setning:  

«Venstre vil arbeide for færre elever pr. lærer» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 115) Marianne Støylen / Bjerke type: Endre på side 12 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn» endres til: 

«ha et valgfritt 2. fremmedspråk fra 5. trinn» 

Kommentar: All erfaring viser at mange elever har vansker med flere språkfag. Hvis elever må lære seg to fremmedspråk vil 
det medføre at de som sliter med første fremmedspråk vil slite enda mer når de må lære seg enda et nytt språk. For de 
språksterke kan likevel ha dette som et valgfritt fag og dermed kunne lære seg to fremmedspråk.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 116) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 12 / Linje: 23 

Innspill: Innspill: Hakepunktet «innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn» endres til: 

«øke timetallet i engelsk fra første til tiende trinn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 117) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 12 / Linje: 24  

Innspill: Ordet «Grunnskolen» endres til «det 13-årige skoleløpet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 118) Peder Hauge / type: Slette på side 12 / Linje: 24 - 26  

Innspill: Hakepunktet «sørge for en internasjonalisering av grunnskolen….» strykes.  

Kommentar: Det er vanskeleg å sjå kva formålet med dette skal vere, utover ein tanke om å skape «internasjonalt 
orienterte elevar». Det er derimot ikkje vanskeleg å sjå konsekvensane. Dette vil gå utover elevane sin kompetanse i norsk. 
På Manglerud skole i Oslo blir det nå starta eit forsøksprosjekt der det meste av undervisninga i alle fag skal føregå på 

norsk. I Bergen føreslo Høgre det same, men her blei det slått ned av eit breidt fleirtal i bystyret.  Norske elevar treng meir 
kompetanse i norsk. Alt for mange går ut av skulen utan å kunne lese og skrive skikkeleg. Det er ingen motsetning mellom 
god opplæring i norsk og det å bli internasjonalt orienterte elevar med dugleikar i framandspråk. Tvert om er morsmålet 
heilt avgjerande som støttespråk ved innlæring av nye språk. Norske elevar er blant dei aller flinkaste i engelsk, blant alle 
land som ikkje har engelsk som morsmål. Tidleg start med engelskopplæring og eksponering for engelsk i samfunnet bidreg 
til dette. Det er bra. Norske elevar skal få bade i språk, men om vi prioriterer engelsk på bekostning av norsk risikerer vi å 

skylle barnet ut med badevaten.  Språkrådet er blant dei som er kritiske, her kan de lese kva dei skriv om forsøket på 

Mangelrud skole: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Engelskspraklig-skoleklasse-presenteres-som-et-
solskinnsprosjekt-Sprakradet-er-oppriktig-bekymret--Ase-Wetas-602751b.html 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 118B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 12 / Linje: 24 - 26  

Innspill: Hakepunktet «sørge for en internasjonalisering av grunnskolen….» strykes.  

Kommentar: Det er vanskeleg å sjå kva formålet med dette skal vere, utover ein tanke om å skape «internasjonalt 
orienterte elevar». Det er derimot ikkje vanskeleg å sjå konsekvensane. Dette vil gå utover elevane sin kompetanse i norsk. 
På Manglerud skole i Oslo blir det nå starta eit forsøksprosjekt der det meste av undervisninga i alle fag skal føregå på 

norsk. I Bergen føreslo Høgre det same, men her blei det slått ned av eit breidt fleirtal i bystyret.  Norske elevar treng meir 
kompetanse i norsk. Alt for mange går ut av skulen utan å kunne lese og skrive skikkeleg. Det er ingen motsetning mellom 
god opplæring i norsk og det å bli internasjonalt orienterte elevar med dugleikar i framandspråk. Tvert om er morsmålet 
heilt avgjerande som støttespråk ved innlæring av nye språk. Norske elevar er blant dei aller flinkaste i engelsk, blant alle 
land som ikkje har engelsk som morsmål. Tidleg start med engelskopplæring og eksponering for engelsk i samfunnet bidreg 
til dette. Det er bra. Norske elevar skal få bade i språk, men om vi prioriterer engelsk på bekostning av norsk risikerer vi å 

skylle barnet ut med badevaten.  Språkrådet er blant dei som er kritiske, her kan de lese kva dei skriv om forsøket på 

Mangelrud skole: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Engelskspraklig-skoleklasse-presenteres-som-et-
solskinnsprosjekt-Sprakradet-er-oppriktig-bekymret--Ase-Wetas-602751b.html 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 118C) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 12 / Linje: 24 - 26  

Innspill: Hakepunktet «sørge for en internasjonalisering av grunnskolen….» strykes.  

Kommentar: Er gjeldende politikk. F.eks. er det fra skoleåret 2016-2017 åpnet en «Internatinal classes) på Manglerud skole i 
Oslo. https://manglerud.osloskolen.no/international-classes/om-tilbudet/international-classes/ )  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 120) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 12 til 12 / Linje: 27 - 27  

Innspill: Hakepunktet «ha en bred og god opplæring i begge målformer.» endres til: 

«ha en bred og god opplæring i begge norskspråklige målformene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 121) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

https://manglerud.osloskolen.no/international-classes/om-tilbudet/international-classes/
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«Venstre vil sikre at tegnspråk som valgfag blir enn reell mulighet i skolen.» 

Kommentar: Begrunnelse: Norsk tegnspråk snakkes av 16.500 mennesker i Norge, både hørselshemmede og hørende. 
Språkmeldingen fra 2007 -2008 stadfester at tegnspråk ikke må sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn. Tegnspråk har en 
grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske 
samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del av det 
språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på. Venstre vil ta denne plikten på alvor. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 124) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Gi elevene økt valgfrihet i 5. klasse ved å gi elevene mulighet til å velge mellom språkfag, praktisk- estetiske fag eller fysisk 
fostring.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 125) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske 
utdanningene.» 

Kommentar: Fordi vi i Norge i dag har tre likeverdige opplæringsløp; ordinære, samiske og tegnspråklige. Venstre som 
liberalt parti må bidra til økt likeverdighet og valgfrihet også i skolen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 126) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 12 / Linje: 29  

Innspill: Legge til ordene «elevenes eventuelle» i setningen «Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke 

elevenes eventuelle lærevansker, og ressurser…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 127) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 12 til 13 / Linje: 35 - 1  

Innspill: Legge til ordene «og utvikling» i setningen «De kan også brukes til å vurdere den enkelte elevs måloppnåelse og 
utvikling, og slik bidra» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 128) Lars Peter Østrem / type: Slette på side 13 / Linje: 1 - 4  

Innspill: Setningen «Derfor er det viktig å sørge … … brukes i det pedagogiske arbeidet» strykes.  

Kommentar: Kommentaren er formet slik og uttalt på en slik måte at det virker som om lærere ikke kan dette. Nasjonale 
prøver og kartleggingsprøver er noe skolene aktivt bruk for å hjelpe elever videre og stake ut nye mål for elevene. Vi må 
kunne stole på lærere og heller legge til rette. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 131) Magdalena Lindtvedt / eget Innspill type: Endre på side 13 / Linje: 6 - 14  

Innspill: Samtlige hakepunkt under underkap. 1.8 endres til:  

✓ «opprette et program for veiledning for foreldre som kommuner kan bruke som verktøy  

✓ avsette midler på fond for kommunene hvor man kan søke for tiltak om spesialpedagogiske tiltak»  

Kommentar: Samtlige kulepunkter utgår med henvisning til at dette ikke kan eller bør bestemmes sentralt. Dette er ting den 
enkelte skole og kommune har ansvar for.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 132) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 13 / Linje: 7  

Innspill: Ordet «på» endres til «for» i hakepunktet «ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig 
for på hver enkelt skole.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 133) Margrethe Reusch / type: Slette på side 13 / Linje: 8  

Innspill: Hakepunktet «at spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger» strykes.  

Subsidiært endres punktet til: 

«sikre at elever får spesialundervisning i tråd med sakkyndig vurdering fra PPT, samt assistenter og ufaglærte som utfører 
spesialundervisning, skal ha tett veiledning fra pedagog» 

Kommentar: Intensjonen er god, men i mange tilfeller anbefaler PPT tiltak som er definert som spesialundervisning, men 
som ikke krever at pedagog utøver oppgavene. Dette kan være sosial trening i mindre grupper, øvelse i spesifikke 
ferdigheter av ren praktisk art, som toalettbesøk, påkledning etc. Vedtak om spesialundervisning kan også spesifikt gi 
assistenttimer til støtte i eller utenfor klasserommet, både i timer og friminutt.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 134) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 13 / Linje: 10 

Innspill: Ordene «på en god måte» strykes fra hakepunktet «tilby foresatte veiledning i hvordan de kan følge opp 

skolearbeidet og skolehverdagen på en god måte» 

Kommentar: Smør på flesk. Det er helt åpenbart at tilbudet ikke skal være på en «dårlig» måte 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 135) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 13 / Linje: 11 - 12 

Innspill: Hakepunktet «ha åpenhet om resultatene…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 136) Margrethe Reusch / type: Endre på side 13 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og 

skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen» endres til: 

«sørge for at foresatte har god innblikk i eget barns testresultater, på kartleggingsprøver og nasjonale prøver gjennom hele 
skoleløpet, slik at de kan samarbeide aktivt med skolen om barnets faglige utvikling.» 
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Kommentar: Nasjonale prøver sier lite om skolens kvalitet. SSBs skolebidragsindikator er et langt bedre redskap for å se på 
kvaliteten skolene tilbyr og deres reelle effekt på elevene. Nasjonale prøver og andre kartlegginger er et redskap for å se 
hvor elevene står faglig sammenlignet med målene læreplanen skisserer. Resultatene herfra skal og bør brukes til å sikre 
hver enkelt elev tett nok oppfølging innenfor de fagområdene der den måtte utmerke seg positivt eller negativt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 137) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 13 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og 
skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen» endres til: 

«vil unnta nasjonale prøver fra offentligheten» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 138) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 13 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «ha åpenhet om resultatene på de nasjonale prøvene slik at både foreldre, lærere, rektorer og 
skoleeiere har kunnskap om kvaliteten på skolen» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 139) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 13 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre nasjonale prøver i svømming.» 

Kommentar: Mange barn og unge kan fremdeles ikke svømme etter å ha tilbrakt mange år på skolebenken. Ved å innføre 
nasjonale prøver, vil det kunne bli større fokus på dette. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 140) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 13 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «stryke veiledningen av skoler og kommuner som over tid har svake…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 141) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 13 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «stryke veiledningen av skoler og kommuner som over tid har svake…» endres til:  

«styrke veiledningen av skoler og kommuner som over tid presterer lavere enn forventet på nasjonale prøver» 

Kommentar: Det som kan regnes som «svakt» på en skole vil ikke nødvendigvis være «svakt» på en annen, men det finnes 
indikatorer som kan si noe om hvilket nivå som bør forventes. «Andre kartlegginger» bør strykes, da det både er upresist 
(hvilke kartlegginger tenker en på?), eller direkte uheldig (skal en skole som er flink til å avdekke elever med f.eks. dysleksi 
eller dyskalkuli regnes som svake fordi de ikke scorer «godt» nok?) 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 142) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 13 / Linje: 13 - 14  
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Innspill: Hakepunktet «styrke veiledningen av skoler og kommuner som over tid har svake prestasjoner på nasjonale 
prøver og andre kartlegginger» endres til:  

«følge opp skoler og kommuner som over tid har svake prestasjoner gjennom målrettet veiledning og økte ressurser om 
nødvendig.» 

Kommentar: I avdeling for sanering av «styrke-punkt» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 145) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 13 / Linje: 14  

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «sørge for at tilpasset opplæring i skolen krever at funksjonshemmede ikke ses på som en gruppe, men som 
elever med svært ulike behov til assistanse, tilpasning og undervisning.  

✓ at lærere i en periode tidlig i yrket bør arbeid med elever med ulike funksjonshemminger for å bedre 
integreringen i skolen. Det kan tidlig avklare egnethet for å undervise elever med spesielle behov» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 148) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Nytt forslag på side 13 / Linje: 15  

Innspill: Nytt delavsnitt 1.9. Opprinnelig 1.9 blir 1.10 etc. 

«1.9 Mennesker med nedsatt funksjonsevne  

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble ratifisert av Norge i 2013. Denne 
konvensjonen forplikter staten til å føre en politikk som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til de samme 
menneskerettighetene som andre. Det er ikke noen nye rettigheter men en presisering av eksisterende 
menneskerettigheter. Denne konvensjonen innebærer et paradigmeskifte. Fra å forstå funksjonshemming i en medisinsk 
normalitetsramme, der det er individet som har et problem til en sosio-kulturell forståelse der det er i møtet mellom 
samfunnet og individet der det oppstår barrierer og fordommer som hindrer individets samfunnsdeltagelse.   

Venstre vil:  

✓ arbeide for at Norge tar sin folkerettslige forpliktelse på alvor gjennom å implementere FNs konvensjon for 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i lovverket  

✓ arbeide for økt kunnskap om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 149) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 13 / Linje: 19  

Innspill: Ordet «ofte» endres til «mange» i setningen «…blitt digitalisert henger ofte mange skoler etter.» 

Kommentar: I stedet for å skape et inntrykk av at «skolen» (hvilken institusjon dette nå enn er - kanskje det er hele 
skolesystemet under ett) som helhet ofte henger etter og dermed forsterke stigmatisering av skolen som et enhetlig og 
generelt begrep, bør vi poengtere at vi ifm dette behandler skolene individuelt, bla. at vi anerkjenner innsatsen som legges 
ned på hver enkelt skole. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 149-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 13 / Linje: 24  

Innspill: Ny setning til slutt i avsnittet: 

«Digitale verktøy læremidler har potensiale til å betydelig forbedre og effektivere tilbakemeldinger mellom lærer og elev, 
og dermed gi mer tilpasset opplæring, som vil være viktig for elever med særlig oppfølgingsbehov.» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 150) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 13 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «koding» endres til programmering» i setningen «I tillegg bidrar koding programmering til å fremme 
kreativitet, og lærer…» 

Kommentar: Bytte ut «koding» med «programmering» i og med at det er det begrepet som har blitt brukt tidligere i 
avsnittet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 151) Geir Helge Sandsmark / type: Slette på side 13 / Linje: 25 – 30  

Innspill: Avsnittet «Det er på høy tid…» strykes 

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til nytteverdien av et slikt fag idet koding og programmering er i hurtig endring. 
Samtidig stilles det spørsmål med hva som skal utelates for å gi rom til koding eller hvilke fag det skal innlemmes i. Et 
valgfag ville vært mer hensiktsmessig. (Henger sammen med forslag # 154.) 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 152) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 13 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert 
dialog.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 153) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 13 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Hakepunktet «opprette en offentlig nasjonal portal for digitale…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 154) Geir Helge Sandsmark / type: Slette på side 13 / Linje: 35  

Innspill: Hakepunktet «få inn programmering/koding som en del av læreplanen» strykes.  

Kommentar: Forslagstiller er skeptisk til nytteverdien av et slikt fag idet koding og programmering er i hurtig endring. 
Samtidig stilles det spørsmål med hva som skal utelates for å gi rom til koding eller hvilke fag det skal innlemmes i. Et 
valgfag ville vært mer hensiktsmessig. (Henger sammen med forslag # 151.) 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 155) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 13 / Linje: 38  

Innspill: stryke ordene «tilbud om» fra hakepunktet «gi flere lærere tilbud om etterutdanning innen IKT» 

Kommentar: Det holder ikke å tilby etterutdanning i IKT. Lærere må holde seg oppdatert på IKT og IKT-verktøy. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 155-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 13 / Linje: 38  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «gi flere lærere tilbud om etterutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som 
del av lærerutdanningen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (og sammenstilles med forslag # 155 gitt at det innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 156) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 14 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Hakepunktet «at det skal legges til rette for moderne undervisningsformer, og utvikle alternative 
undervisningsformer som vil gjøre skolehverdagen bedre og mer motiverende.» strykes 

Kommentar: Selvfølgeligheter 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 156-X) Kjartan Almenning type: Endre på side 14 / Linje: 1 - 3 

Innspill: Hakepunktet «at det skal legges til rette for moderne undervisningsformer, og utvikle alternative 
undervisningsformer som vil gjøre skolehverdagen bedre og mer motiverende.» endres til: 

«støtte forskning på effekten av digitale pedagogiske verktøy, legge til rette for samarbeid mellom skoler og IKT-fagmiljøer, 
og legge til rette for næringsrettet innovasjon og teknologiutvikling rettet mot utdanningssektoren» 

Kommentar: Punktet er veldig uklart 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 157) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 14 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering.» 

Kommentar: Oppfølging av eget alt. statsbudsjett for 2017 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 157-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 14 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og 
–infrastruktur» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 158) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 14 / Linje: 4  

Innspill: Overskriften til underkap. 1.10 endres til «Trygt og godt barnehage - og skolemiljø» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 159) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 14 / Linje: 7  
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Innspill: Tillegg til slutt i første setning « Mobbing kan aldri tolereres, og er et problem som må møtes på alle områder i 
samfunnet, også i skolen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 160) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 14 / Linje: 7  

Innspill: Tillegg etter første setning «Mobbing kan aldri tolereres.»  

«Mobbing blir mer og mer flyttet over på de digitale arenaene som elevene bruker. Kunnskap om digitale medier er 
ferskvare. Skoleledere og lærere bør jevnlig oppdateres på elevers bruk av sosiale medier.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 161) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Nytt forslag på side 14 / Linje: 8  

Innspill: Tillegg etter setningen «…krever systematisk innsats.»: 

«Barn som mobber må utredes for å finne ut hvorfor de mobber.»  

Kommentar: Mange undersøkelser viser at barn som mobber og for såvidt de som blir mobbet, er utsatt for omsorgssvikt i 
hjemmet. Disse barna må derfor utredes for hvorfor de mobber. Det er også en overhyppighet av udiagnostiserte diagnoser 
hos barn som blir mobbet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 162) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 14 / Linje: 9  

Innspill: Legge til «eller dersom de gruer seg til neste friminutt» i setningen «Ingen lærer godt i et rom med dårlig luft der 
ekkoet smeller mellom veggene eller dersom de gruer seg til neste friminutt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 163) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 14 / Linje: 9  

Innspill: Ordene «der ekkoet smeller mellom veggene» strykes fra setningen «Ingen lærer godt i et rom med dårlig luft der 
ekkoet smeller mellom veggene.» 

Kommentar: Neppe noen påvist sammenheng mellom dårlig luft og ekko som smeller mellom veggene slik det står i 
setningen.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 164) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 14 / Linje: 9 - 11  

Innspill: Ordene «og en mobbefri arena som oppmuntrer til læring» legges til stil slutt i setningen «Fysiske forhold ved 
skolen påvirker både trivselen og læringsutbyttet til elevene, og elevene har krav på et godt inneklima og en mobbefri 
arena som oppmuntrer til læring.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 165) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 14 / Linje: 14  
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Innspill: Nytt hakepunkt:  

«arbeide for et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 166) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 14 / Linje: 5  

Innspill: Bytte ordet «skolenes» med «skoleeiernes» i sitatet «Venstre vil at skolene skoleeierne skal ta mobbing på alvor.» 

Kommentar: Behandles kronologisk etter forslag # 158 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 167) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Slette på side 14 / Linje: 14 -15  

Innspill: Hakepunktet «at klager på skolenes manglende oppfølging av mobbing…» strykes 

Kommentar: Er gjeldende praksis. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 168) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Nytt forslag på side 14 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet»    

Kommentar: Understreke ansvaret hos skuleeiger, då dei største forskjellene på kvaliteten på arbeid med mobbing er 
mellom skular og ikkje mellom kommuner 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 169) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 14 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Skoleledere og lærere må jevnlig oppdatere sin kompetanse på sosiale medier for å ha innsikt i hvordan mobbing i digitale 
rom foregår.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (det holder at det står i brødteksten jfr. forslag # 159 som er foreslått innstilt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 170) Catrine Fladsrud Vold / Nordstrand Venstre type: Legge til på side 14 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at prioriteringen av mobbefritt skolemiljø må opp på samme nivå som prioriteringen av karakterer og faglighet» 

Kommentar: Et trygt, inkluderende mobbefritt skolemiljø beviselig gir positiv effekt for læring og oppvekst. Et mobbefritt 
skolemiljø må telle like mye som karakterer og faglighet. Kampen om ressurser gjør at skolemiljø taper mot faglig utvikling, 
og en likestilling av prioriteringen vil bøte på dette.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 170-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 14 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre mobbeombud i hver region, og samtidig gjennomgå ombudsstrukturen for utdanningssektoren 



 

 129 

Kommentar: Oppfølging og avgrensing av vedtak fra LM2016, i en sak som kommer til behandling i neste periode 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 171) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 14 / Linje: 18  

Innspill: Nytt kulepunkt: Jobbe for at behandling av klager skal være lik uansett hvor en bor i landet    

Kommentar: Praksis i klagebehandling hos fylkesmannsembeder rundt i landet er svært ulik. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 172) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 14 / Linje: 22  

Innspill: Legge til ordene «offentlig eide» i hakepunktet «gjennomføre universell utforming av samtlige offentlig eide 

undervisningsbygg i løpet av ti år» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 174) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 14 / Linje: 23  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«etablere en oppreisningsordning for barn/unge som har vært utsatt for mobbing.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 175) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 14 til 15 / Linje: 24 - 9  

Innspill: Hele kap 1.11 inkl. hakepunkt endres til: 

«Utvidelse av skoledagen slik at alle elever er på skolen fra ca. 8 til 16 

Vi ønsker en kjernetid på skolen fra for eksempel 09-14 hvor all undervisning foregår. Skolen bør fortsatt være åpen fra 7 til 
17, for å være mest mulig tilpasset familienes behov. I kjernetiden foregår all undervisning, fysisk aktivitet og andre tilbud 
som idrettstrening eller kulturskole, kor, korps og lignende 

Lunsjpause midt på dagen 

Dette er essensielt. I tillegg til å sikre et ernæringsmessig riktig måltid for elevene er dette viktig for å skape fellesskap rundt 
måltidet. Det bør være en god pause. Elevene bør ikke tillates å dra ut av skoleområdet for å kjøpe brus og boller på den 
lokale butikken. At alle elever sikres et måltid har en viktig sosialt utjevnende effekt. 

Integrere lekser/hjemmearbeid i skoledagen 

Lekser har vært og er et stridens eple i skolen. Øving i gjennomgått stoff bør gjøres på skolen. Behovet for faglig veiledning 
øker oppover i klassetrinnene. At dette gjøres på skolen er, i likhet med måltidet, et viktig sosialt utjevnende element. Det 
må være faglig kvalifisert personell tilgjengelig, men det kan godt være frivillige eller pensjonister. 

Integrere fysisk aktivitet i skoledagen 

Alle er enige om at det bør mer fysisk aktivitet inn i skolen og det er kjent at daglig fysisk aktivitet for elevene øker 
læringen. Imidlertid vil det være galt å ta timer fra de andre fagene for å få til dette. Med en utvidet skoledag vil det bli 
plass til økt fysisk aktivitet. 

Integrere andre kulturaktiviteter (kulturskole) i skoledagen 

For familiene er det en utfordring å få dagen til å strekke til med kjøring til trening og kamper, øving i korps osv. Mange av 
kulturskoleaktivitetene, teater eller andre kulturaktiviteter og idrettstrening kan med fordel bringes inn i den utvidete 
skoledagen. 

Venstre vil: 
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✓ innføre heldagsskole i programperioden med start på ungdomstrinnet, deretter mellomtrinnet og til sist 
småskoletrinnet 

✓ at alle lekser skal gjøres på skolen og innrettes som øving i stoff som er gjennomgått 
✓ integrere kulturskoletilbudet i den utvidede skoledagen 
✓ samarbeide med lag og foreninger om å legge treninger i tilknytning til skoledagen 
✓ sørge for at alle skoler har en kantine med tilbud om god, sunn og rimelig mat 

✓ innføre forsøk med gratis skolemåltid» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 177) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 14 til 14 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Setningen «Vi vil også utvikle dagens skolefritidsordning gjennom en rammeplan og et bredere tilbud av 
aktiviteter.» strykes. 

Kommentar: Kommunene burde fortsatt ha ansvaret for kvaliteten på SFO tilbudet. En rammeplan vil utløse byråkrati, og 
kan gi enda mindre tid til sosialisering og fri lek. Henger sammen med forslag # 181 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 179) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 14 til / Linje: 33  

Innspill: Hakepunktet «at SFO skal være gratis» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 180) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 14 / Linje: 33 

Innspill: Hakepunktet «at SFO skal være gratis» endres til følgende hakepunkt. 

✓ tilby gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier.  
✓ ha søskenmoderasjon i barnehage og SFO, og mellom disse.  
✓ ha prisdifferensiering barnehage og SFO 

✓ innføre en målrettet barnetrygd for lavinntektsfamilier. 

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 181) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 14 / Linje: 34  

Innspill: Hakepunktet «innføre en rammeplan for skolefritidsordningene» strykes. 

Kommentar: Kommunene burde fortsatt ha ansvaret for kvaliteten på SFO tilbudet. En rammeplan vil utløse mer byråkrati, 
og kan gi enda mindre tid til sosialisering og fri lek. Henger sammen med forslag # 177 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 182) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 14 / Linje: 34  

Innspill: Hakepunktet «innføre en rammeplan for skolefritidsordningene» endres til: 

«Utvikle dagens skolefritidsordning og sørge for et bredere tilbud av aktiviteter.» 

Kommentar: Tydeligere hva vi ønsker å gjøre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (et bredere tilbud av aktiviteter står i neste hakepunkt (linje 1-2 side 15) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 184) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 15 / Linje: 4  

Innspill: Endre ordet «styrke» til «bedre» først i hakepunktet «styrke bedre utdanningen for pedagoger i SFO og innføre 
utdanningskrav for SFO-ledere 

Kommentar: I avdeling for sanering av «styrke-punkt» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 185) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 15 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Delsetningen «og innføre utdanningskrav for SFO-ledere» strykes fra hakepunktet «styrke utdanningen for 
pedagoger i SFO og innføre utdanningskrav for SFO-ledere»  

Kommentar: Mer enn nok krav i skolekap. og dessuten framstår det som helt uklart hvilke krav som skal innføres 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 187) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 15 / Linje: 6  

Innspill: ordet «klasse» endres til «trinn» i hakepunktet «prøve ut utvidet SFO-tilbud til og med 7. klasse trinn»  

Kommentar: korrekt benevnelse. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 190) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 15 / Linje: 9  

Innspill: Sikre universell utforming av alle SFO bygg i løpet av 10 år. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ansees dekket av eksisterende tekst side 14, linje 22-23) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 192) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 15 / Linje: 19  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet (endre til komma etter «godkjennes», og legge til):  

«og skolenes pensum må kvalitetssikres slik at alle barn får den kunnskapen de har rett til.» 

Kommentar: Det er viktig at man fortsatt sørger for at friskolenes opplæring er i tråd med den kunnskapen vi har og gir 
barn et godt utgangspunkt for videre læring. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 193) Karl Henrik Laache / Privat type: Slette på side 15 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Setningen «Venstre vil at friskoler … … mye skolepenger hver elev skal betale.» strykes.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 193B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 15 / Linje: 19 - 21  

Innspill: Setningen «Venstre vil at friskoler … … mye skolepenger hver elev skal betale.» strykes.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 



 

 132 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 194) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 15 / Linje: 25 - 26  

Innspill: Hakepunktet «lage et regelverk som sikrer at eierne av friskoler…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 195) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 15 / Linje: 28  

Innspill: Antallet «20 dager» endres til «30 dager» i hakepunktet «fjerne bestemmelsen om at friskoler mister statlig støtte 
ved en elevs ubegrunnede fravær ut over 20 30 dager,…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (bestemmelsen er 20 dager. Vi kan ikke endre innholdet i en bestemmelse i et hakepunkt). 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 197) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 15 / Linje: 27 - 29  

Innspill: Hakepunktet «fjerne bestemmelsen om at friskoler mister statlig støtte ved en elevs ubegrunnede fravær ut over 
20 dager, når skolen fortsatt har ansvar for eleven» endres til: 

«at friskoler skal beholde statlig støtte for elevene de har ansvar for selv om elever har ubegrunnet fravær ut over 20 
dager» 

Kommentar: Unngå politikerspråk når vi kan. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 201) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 16 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Legge til ordet «studenter» i setningen «For mange studenter handler utdanning om å realisere sin drøm og 
utvikle talentet sitt. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 202) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 8  

Innspill: Endre ordet «elev» til «student» i setningen «Gode lærere, tett oppfølging av den enkelte elev student og et 
godt…» 

Kommentar: Jeg trodde at det var «studenter» og ikke «elever» som gikk på den videregående skolen. Henger sammen med 
forslag # 203 og # 204 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 203) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 9  

Innspill: Endre ordet «eleven» til «studenten» i setningen «…og et godt læringsmiljø er viktig for at eleven studenten skal 
få fullt utbytte av spesialiseringen 

Kommentar: Jeg trodde at det var «studenter» og ikke «elever» som gikk på den videregående skolen. Henger sammen med 
forslag # 202 og # 204 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 204) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 10  

Innspill: Endre ordet «elevene» til «studentene» i setningen «…, og at elevene studentene fritt kan velge hvilken skole de 
ønsker å gå på.» 

Kommentar: Jeg trodde at det var «studenter» og ikke «elever» som gikk på den videregående skolen. Henger sammen med 
forslag # 202 og # 203 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 205) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 16 / Linje: 13  

Innspill: Hakepunktet «opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre god veiledning endres til:  

«satse på karriereveiledning i hele skoleløpet og stille krav til kompetanse.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 206) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 13  

Innspill: Legge til «studentene» i hakepunktet «opprette en egen rådgiverutdanning for å sikre studentene god veiledning 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 207) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 16 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke rådgivingstjenesten i ungdomsskolen med rådgivere som har yrkesfaglig bakgrunn.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 208) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 16 - 17  

Innspill: Endre ordet «lettere» med «enklere» i hakepunktet «at det skal være lettere enklere å kombinere praktisk arbeid 
og teori på yrkesfagslinjer. 

Kommentar: Bytte ut «lettere» med «enklere». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 209) Jarl W. Alnæs / type: Slette på side 16 / Linje: 18 

Innspill: Setningen «Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: Det er to problemer med vekslingsmodellen. Den legger beslag på 50-100% (avhengig av om man starter fra 
Vg1 eller Vg2) flere lærlingplasser enn normalmodellen. Den kan være fin for de som kommer innenfor, men den stenger 
flere ute da det blir færre læreplasser av denne modellen. I tillegg krever lovverket at det skal være søkbart på linje med 
andre tilbud. Så lenge vi opererer med et karakterinntak er det de sterkeste elevene som får dette tilbudet. Det er de som 
normalt klarer seg uansett. De som kunne nyttiggjort seg av vekslingsmodellen får ikke tilbudet da de blir utkonkurrert. Når 
man da med denne modellen i tillegg har færre læreplasser fører denne modellen til at man sparker ben under de svakeste 
søkerne og dermed faktisk øke frafallet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 210) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 16 / Linje: 18  

Innspill: Setningen «Vekslingsmodellen bør tilbys ved flere skoler» endres til:  

«Vekslingsmodellen må formaliseres slik at den kan tilbys i større omfang» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 211) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 16 / Linje: 23 - 24  

Innspill: Ordet «ta» endres til «fullføre» i hakepunktet «evaluere ordningen med påbygg og gjøre det mulig å ta fullføre 
påbyggingsåret over to år 

Kommentar: Bytte ut «ta» med «fullføre» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 214) Lloyd Patrick Larsen / Skedsmo Venstre type: Legge til på side 16 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke geografifaget i den videregående skolen.» 

Kommentar: I en verden hvor klima og klimaendringer er vår største utfordring, er det viktig at elevene lærer om planeten 
vår. Geografifaget har gått fra å være et 3-timersfag til et 2-timers fag. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 215) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 16 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«legge til rette for at det blir enklere for elevene å skifte studieretning fra studiespesialisering til en fagutdanning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 216) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 16 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«Sikre universell utforming av alle undervisningsbygg i løpet av 10 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (står allerede på side 14, linje 22-23) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 217) Ingeborg Briseid Kraft / type: Slette på side 16 / Linje: 37  

Innspill: Hakepunktet «øke lærlingtilskuddet til næringslivet» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 218) Ingeborg Briseid Kraft / type: Legge til på side 16 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  
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«lovfeste retten til lærlingeplass, og jobbe for en lovfestet plikt for arbeidslivet i privat og offentlig sektor til å innfri denne 
retten.» 

Kommentar: Har man rett til videregående opplæring må man også ha rett til lærlingeplass. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 219) Ingeborg Briseid Kraft / type: Legge til på side 16 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprette et lærlingefond etter modell fra andre land.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 220) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 17 / Linje: 1  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gå inn for styrket kontakt mellom skole og lærebedrift.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 221) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 17 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Endre ordet «små» til «kulturelt» i hakepunktet «sikre gode tilbud, både for unge og voksne, innen tradisjonelle 
håndverksfag og små kulturelt verneverdige fag» 

Kommentar: Bytte ut «små» med «kulturelt» fordi det er vel ikke størrelsen, men den kulturelle verdien og tradisjonen som 
er avgjørende når vi skal avgjøre om et tilbud i et verneverdig fag er tilfredsstillende. Fjerne punktum slik at formateringen 
blir som i de andre punktene. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 222) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 17 / Linje: 6   

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«stille krav om å bruke lærlinger ved offentlige anbud.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 223) Christopher Sposato / Halden type: Nytt forslag på side 17 / Linje: 7 

Innspill: Ny Videregående Skole System Storting vedta lov nasjonalt å gjøre 2 ting: 1) Delt videregående skole i to: 
studieforberedende {at alle VGS studenter må ta}, og 2-år yrkesfaglig skole {frivillig}. 2) Gjør videregående skoles først 2-år 
studieforberedende obligatorisk.   a) Fylkene må tilby en plass for hver enkelt elev i studentenes egen kommune, men hvis 
virkelig nødvendig studentens nabokommune. Når elevene oppgradere fra videregående skoles studieforberedende, kan de 
gå inn høyskole / universitet. Eller de kan gå inn i de 2 års yrkesfaglig skole, og deretter etterpå yrkesfaglig nyutdannede kan 
skrive sin læretid med et perspektiv virksomhet/konstruksjon selskap.  

Kommentar: Så, du vet hvor frafallet er rundt ca. 30% i Norge for videregående skole. Og, de som dropper ut har en tendens 
til å melde seg på ytelser fra NAV.  Jeg føler at dette vil bidra til å beholde studenter innenfor utdanningssystemet bedre 
(holde frafallet lav) {forutsatt nær 0% for videregående skole} og senkes for yrkesfaglig skole, for da tenåringstudenter ville 
være eldre, forhåpentligvis klokere og mer utdannet, og kan lage bedre beslutninger om deres fremtid bedre. Og da færre 
tenåringer skal trenge å søke om NAV. Jeg fant denne artikkelen om dette emnet: http://issues.org/29-2/derek/ Det er 
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selvfølgelig om skoler i USA, men for meste de står overfor de samme problemene som skolen står overfor her i Norge; I så 
fall betyr det forholder seg. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 224) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 17 / Linje: 10  

Innspill:  

Kommentar: Den virker å fungere godt, selv om den muligens må justeres noe. Her bør man se an hvordan det fungerer 
over tid før man konkluderer med å gå imot den. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (trolig er forslaget rettet et annet sted, men umulig for landsstyret å vite sikkert hvor. Mulig 
det gjelder fraværsgrense i videregående skole, side 18, linje 4?) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 225) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 17 / Linje: 14  

Innspill: Sette inn «, en udiagnostisert eller ubehandlet diagnose» etter «vanskelige hjemmeforhold» i setningen «… 

rusproblemer, vanskelige hjemmeforhold, en udiagnostisert eller ubehandlet diagnose eller graviditet 

Kommentar: Vanskelige hjemmeforhold må utredes og barna symptomer på vanskelige hjemmeforhold kan skyldes en 
diagnose  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 227) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 17 / Linje: 17 - 19  

Innspill: Setningen «Venstre mener at det er hensiktsmessig å ha seksualundervisning… … mot seksuell trakassering og 
overgrep» strykes. 

Kommentar: Ser litt merkelig ut når seksualundervisning står i direkte sammenheng med tilpasset opplæring og støttetiltak. 
Det samme står senere i programmet (kap 14.15) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 228) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 17 / Linje: 17  

Innspill: Sett inn «også» etter «seksualundervisning» i setningen «Venstre mener at det er hensiktsmessig å ha 

seksualundervisning også i den videregående skolen, …» 

Kommentar: Slik det står nå kan det forstås som at vi ikke ønsker seksualundervisning i skolen før på videregående skole, 
ettersom det ikke er nevnt tidligere i skolekapitlet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (uaktuelt dersom forslag # 227 over vedtas). 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 229) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 17 / Linje: 20  

Innspill: Ny setning etter «elever som trenger tilpasset opplæring.»:  

«Tilpasset opplæring må også gjelde for særlig evnerike barn, som må identifiseres i skolen.»  

Kommentar: Evnerike barn kjeder seg på skolen og faller ut, da de ikke får utfordringer tilpasset deres evnenivå. Toska som 
var hjernen bak Nokas ranet i Stavanger, var en slik evnerik ungdom som falt ut av skolen. Skolen og da PPT, må få verktøy 
til å teste barn over «normalnivået» og tilpasse skoletilbudet og anbefale tilpasset opplæring. Oslo skolen gir tilbud om 
undervisning på høyere nivå for noen evnerike barn, men min erfaring er at dette tilbudet er en mangelvare ellers i landet. 
Det er således ikke bare dem med dårlige hjemmeforhold som har «drop out» av skolen, men også de svært evnerike.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  



 

 137 

(# 230) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 17 / Linje: 25  

Innspill: Ordet «elever» endres til «studenter» i setningen «… ved egne skoler hvis elever studenter eller foresatte ønsker 
det. 

Kommentar: Jeg trodde at det var «studenter» og ikke «elever» som gikk på den videregående skolen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 231) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 17 / Linje: 27  

Innspill: Ordet «helsesøstre» endres til «kvalifiserte helsearbeidere» i hakepunktet «styrke og videreutvikle 
skolehelsetjenesten med flere helsesøstre kvalifiserte helsearbeidere og bedre tilgang på…» 

Kommentar: Bruke kjønnsnøytral yrkestittel dersom dette ikke er et egennavn (slik Fylkesmann vel er). 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 232) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 17 / Linje: 27  

Innspill: Ordene «styrke og» slettes fra i hakepunktet «styrke og videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre 
og bedre tilgang på…» 

Kommentar: I avdeling for sanering av unødvendige «styrke-punkt.» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 233) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 17 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet « etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 234) Jarl W. Alnæs / type: Endre på side 17 / Linje: 35  

Innspill: Hakepunktet «oppheve dagens aldersgrense for rett til videregående opplæring» endres til: 

«oppheve fristen for å ta ut ungdomsretten til videregående opplæring» 

Kommentar: Det er ingen aldersgrense, men en frist på 5 år for å ta ut ungdomsretten. Om man ikke har fullført 
videregående opplæring innen fylte 25 år får man voksenrett. Derfor er teksten som den nå står feil. Når det er sagt, så er 
trolig denne fristen borte før stortingsperioden programmet skal gjelde for er i gang. Det ligger forslag som støttes av 
nesten alle høringsinstanser om at fristen skal fjernes. Punktet kan derfor trolig også fjernes 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 235) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 17 / Linje: 35  

Innspill: Stryke ordet «dagens» fra hakepunktet «oppheve dagens aldersgrense for rett til videregående opplæring.»  

Kommentar: Fjerne ordet «dagens». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 236) Ottar Gadeholt / type: Slette på side 17 / Linje: 36 

Innspill: Hakepunktet «gi mulighet til å ta opp igjen fag fra ungdomsskolen» strykes. 
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Kommentar: Hvorfor i all verden vil vi det? Barn må også lære at handlingene deres har konsekvenser, og hvis de allerede i 
ungdomsskolen erfarer at de bare kan sløse bort tiden sin på denne måten, blir det enda verre senere. Dessuten vil en slik 
ordning føre til enda hardere karakterpress for inntaket på videregående skole, idet verdien av gode karakterer blir lavere. 
Dette blir altså en indirekte straff for dem som har jobbet godt på skolen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238) Arve Paulsen / type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«evaluere fraværsgrensen i videregående skole gjennom følgeforskning.» 

Kommentar: Etter at regjeringa innførte en grense på maksimalt 10 prosent fravær i videregående skolar i fjor høst, har 
fraværet gått dramatisk ned. Det er en god nyhet både for landet og for de elevene som nå kommer seg på skolen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238C) Dag Østerdal / type: Slette på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«vurdere fraværsgrensen i videregående opplæring». 

Kommentar: Jeg deltar gjerne i en reell debatt om saken. Imidlertid er en kortversjon at programforslaget fremstår som 
uten basis i innsikt i ungdommens egenart og livsvilkår, at det er et populistisk forslag som vil gå mest utover de 
ungdommene som har størst behov for klare rammer i tilværelsen, og at Venstre som parti må våge å være «voksen» 
overfor sterke pressgrupper blant ungdommen som fremdeles er i den fasen hvor det å prøve ut grensene er en naturlig del 
av en vokster- og modningsprosess. Bli voksen og ta ansvar! 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238D) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«revidere nåværende bestemmelser om fraværsgrense.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238E) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«evaluere regelverk for fråversgrensa i vidaregåande opplæring med det som mål å gjere ordninga meir praktisk handterbar 
for elevar og skule.» 

Kommentar: Endring av tekst 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 238F) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«utrede konsekvensene av den nasjonale fraværsgrensen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 239) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Endre på side 18 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring» endres til: 

«endre fraværsregelen i videregående opplæring, slik at elever med høyt fravær får tilbud om ekstraundervisning for å ta 
igjen det de har gått glipp av under fraværet.» 

Kommentar: Vi må jobbe for at flest mulig klarer å fullføre skolen, ikke legge til rette for at flest mulig skal miste 
muligheten. Ekstraundervisningen kan eksempelvis legges til skolens ferier, eller på slutten av semesteret, hvor det normalt 
ikke foregår mye undervisning uansett 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 240) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 18 / Linje: 4 

Innspill: Legge til «den nasjonale» foran «fraværsgrensen» i hakepunktet «fjerne den nasjonale fraværsgrensen i 

videregående opplæring» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 242) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 18 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprettholde ungdomsretten (fem år). Elever som ikke har fullført etter fem år kan få fullføre etter voksenrett uten 
opphold.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (samme meningsinnhold står allerede på side 17, linje 35) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 243) Haakon Riekeles / type: Endre på side 18 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi elever som ikke har fått karakter i enkeltfag på videregående muligheten til å ta opp fagene i løpet av sommerferien» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 244) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 18 / Linje: 5  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«videreutvikle forsøk med ungdomslos for å fremme nærvær i skolen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 2. FORSKNING OG HØYERE UTDANNING I  
VERDENSKLASSE 
[side 19 - 25 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

 (# 246) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 19 Linje: 6 - 7 

Innspill: Ordene « og for opplyst utvikling av samfunnet» legges til i setningen «Kunnskap er grunnlaget for demokrati, 
verdiskaping, velferd og for opplyst utvikling av samfunnet. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 (# 247) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 20 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Setningen «I Norge bruker vi store ressurser… … i stil med ressursbruken» strykes 

Kommentar: Det er svært få i Venstre som er i stand til å bedømme forskningskvaliteten til ett miljø. Det finnes ingen som 
kan gjøre det for samtlige forskningsmiljøer. Dette utsagnet fremstår som respektløst og kunnskapsløst og burde ikke 
komme fra et parti som ønsker å fremstå som et kunnskapsparti. Det har vært en nedgang i overføringer til forskning ved 
universitetene de siste fire årene. De som er opptatte av forskningspolitikk bør få noen grunner til å stemme Venstre.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 248) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 20 / Linje: 1 

Innspill: Ordene «allerede» strykes fra setningen «I Norge bruker vi store ressurser på forskning allerede, men 
resultatene…» 

Kommentar: I avdeling for svært muntlig språk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 250) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 20 / Linje: 7 

Innspill: Stryke ordet «økonomisk» fra hakepunktet «satse økonomisk på miljøer som er eller kan bli verdensledende… 

Kommentar: Smør på flesk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 251) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 20 / Linje: 9 

Innspill: Stryke ordene «og styrke) fra hakepunktet «videreutvikle og styrke ordningene med sentre for fremragende 
forskning…» 

Kommentar: I avdeling for sanering av unødvendige «styrke-punkt.» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 252) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 20 / Linje: 10  

Innspill: Formuleringen «sentre for forfremfarende innovasjon (SF)» endres til «sentre for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI)» i hakepunktet «videreutvikle og styrke ordningen for fremragende forskning…» 

Kommentar: HER SER DET UT TIL Å VÆRE NOE SOM ER DIREKTE FEIL! 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 253) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 20 / Linje: 11   

Innspill: Formuleringen «senter for fremragende undervisning» endres til « sentre for fremragende undervisning (SFU)» i 
hakepunktet «videreutvikle og styrke ordningen for fremragende forskning…» 

Kommentar: Undersøke om det skal være flertall («sentre» i stedet for «senter») og om forkortelsen «SFU» er korrekt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 254) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 20 / Linje: 12 

Innspill: Endre ordet «til» til «av» i hakepunktet «øke finansieringen til av internasjonal nettverksbygging og…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 255) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 20 / Linje: 13 - 14 

Innspill: Stryke siste del av hakepunktet «…, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og 
universitetsstillinger.» 

Kommentar: Meningsløst at et politisk parti skal mene noe bestemt om hvorfra vi skal hente folk til faste stillinger 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 256) Murat Tutkun / Skedsmo type: Legge til på side 20 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke basisfinansiering til Instituttsektoren.»  

Kommentar: Vi bør også nevne at basisfinansiering til Instituttsektoren i Norge må økes. Statens bidrag til instituttene er 
veldig lav i forhold til andre europeisk lander, USA, Canada, osv. Basis finansiering i tekniske og industriell sektoren er om 3-
5% og litt høyere i andre sektorer. Men, basisfinansiering i EU lander er om 40%. Det er en enorm forskjell! Det skaper stor 
press på hvordan instituttene i Norge opererer disse dager. Isteden av å fokusere forskning og utvikling, de fokuserer 
lønnsomhet i forskning som er en død-veien i det lange løp. Permitteringer ved arbeidsmangel mulighet er brukt ganske ofte 
i siste et par år. Instituttene prøver å drive virksomheten som konsulent selskap og forskerne er svært u-fornøyd og 
bekymret om situasjonen.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (samme meningsinnhold står på linje 25) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 256B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 20 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke basisfinansiering til Instituttsektoren.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (samme meningsinnhold står på linje 25) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 257) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 20 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler» strykes.  

Kommentar: Forskerne forsøker å publisere i tidsskrifter som gir prestisje og hvor dyktige forskere fra andre institusjoner 
publiserer. Dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med «open access». Mange open access tidsskrifter regnes for å 
være dårlige og det vil være uheldig om politikerne begynner å blande seg opp i forskernes frihet til å velge tidsskrift basert 
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på kvalitetskriterier. De fleste forskere er klar over føringene om å publisere i «Open Access»-tidsskrifter. Dersom det finnes 
flere alternativer for en artikkel, så vil de fleste forsøke dette.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 258) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 20 / Linje: 29 - 30 

Innspill: Hakepunktet «opprette et nytt forskningsfond og innføre insentivordninger for private forskningsfond.» strykes. 

Kommentar: Fond i statsbudsjettet er en uting. Det betyr ikke noe annet enn øremerking av en liten del av (overføring til) 
statsbudsjettet.) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 259) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 20 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Legge til «spesielt rettet mot den krevende omstillingen av næringslivet vi står overfor» i hakepunktet «opprette 
et nytt forskningsfond og innføre insentivordninger for private forskningsfond spesielt rettet mot den krevende 
omstillingen av næringslivet vi står overfor» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 260) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 20 / Linje: 31 - 34  

Innspill: Hakepunktene «etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter…» og «sikre de private institusjonene gode 
nok rammevilkår…» strykes. 

Kommentar: I stedenfor å smøre bevilgningene tynt utover, bør Venstre heller gå inn for å styrke finansieringen til de tre 
tradisjonelle universitetene (Oslo, Bergen og Trondheim). Skal Norge få flere forskningsmiljøer i verdensklasse må det satses 
på større forskningsmiljøer: dette innebærer at de gode forskningsmiljøene har mulighet til å veilede flere master- og phd-
kandidater. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 260B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 20 / Linje: 31 - 32 

Innspill: Hakepunktet «etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering.» strykes. 

Kommentar: Prioriteringsspørsmål.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 261) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 20 / Linje: 31 - 34  

Innspill: Hakepunktene «etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter…» og «sikre de private institusjonene gode 
nok rammevilkår…» endres til: 

«legge til rette for at gode forskningsmiljøer kan vokse og bli konkurransedyktige på den internasjonale arenaen ved å 
styrke bevilgningene til eksisterende forskningsmiljøer.» 

Kommentar: det er behov for vesentlig større forskningsmiljøer for å kunne konkurrere med de internasjonale ledende 
forskermiljøene 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 262) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 21 / Linje: 5 - 7  
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Innspill: Bytte ut komme med «og» i setningen «Det gjør at veien til en forskerkarriere blir lite attraktiv for mange, og at 
kunnskapsmiljøene våre mister mange av de beste hodene. 

Kommentar: Bytte ut komma med ordet «og». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 263) Jakob Lothe / Norsk Kiropraktorforening type: Legge til på side 21 / Linje: 7  

Innspill: Nytt avsnitt. 

Forskning gir helsegevinster og sparer samfunnet for økende kostnader Forskning gir nye diagnostiske verktøy, bedre 
behandling og bedre helsetjenester. Moderne medisinsk behandling og diagnostikk er i stor grad basert på forskningsbasert 
kunnskap, selv om det fortsatt er en del praksis som også er basert på erfaring og skjønn. Stadig tilfang av ny kunnskap 
bedrer evidensgrunnlaget for den kliniske virksomheten. Muskel – og skjelettlidelser er et av vår tids største og dyreste 
folkehelseproblem. Dessverre finnes det ingen norsk kiropraktorutdanning, og av den grunn går vi glipp av viktig tverrfaglig 
forskning og kunnskap. Et eget nasjonalt kompetansemiljø kunne bidratt til å håndtere dette voksende folkehelseproblemet 
gjennom kunnskapsutvikling for bedre diagnostikk, samt raskere og mer effektiv behandling og forebygging  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 264) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 21 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre en forsøksordning der forskere med ti års erfaring får tilbud om to års lønn for å etablere egen virksomhet basert 
på forskningen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 265) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 21 / Linje: 23  

Innspill: Ordet «ideer» endres til «idéer» i setningen «… og utvikling kommer det nye ideer idéer som kan gi…» 

Kommentar: Aksent i idéer. Det er visst valgfritt med aksent, men jeg synes det er mer presist - 
http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/aksent-i-ord-som-ide/ . 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 266) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 21 / Linje: 34 

Innspill: Endre ordet «styrke» til bedre i hakepunktet «styrke bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets 
forsknings og utviklingsinnsats.» 

Kommentar: I avdeling for sanering av unødvendige «styrke-punkt.» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 267) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 21 / Linje: 36 

Innspill: Stryke ordene «gjeninnføre og» fra hakepunktet «gjeninnføre og utvide gaveforsterkningsordningen for private og 

ideelle gaver til forskning.» 

Kommentar: Virkelighetsoppdatering. Ble gjeninnført i 2014. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 268) Frank Hernes / type: Legge til på side 21 / Linje: 37  

Innspill: Legge til «En utvidet ordning må omfatte gaver gitt til Universitetssykehusene» til slutt i hakepunktet «gjeninnføre 
og utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. En utvidet ordning må omfatte gaver gitt til 
Universitetssykehusene.» 

Kommentar: Gaveforsterkningsordningen ble gjeninnført i 2014. Ordningen omfatter gaver gitt til langsiktig grunnleggende 
forskning i universitets- og høyskolesektoren og gaver gitt til Norges Forskningsråd eller Det Norske Vitenskapsakademi. 
Gaveforsterkningsordningen bør også inkludere universitetssykehusenesom som et viktig incitament for å øke den «ikke-
offentlige» finansiering også av denne forskningen i Norge.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 269) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 22 / Linje: 1 

Innspill: Endre formuleringen «Senter for forskningsbasert innovasjon» til «Senter for forskningsdrevet innovasjon» i 
hakepunktet «videreutvikle SFI-ene…» 

Kommentar: Basert på et søk på Google virker det som om Forskningsrådet benytter betegnelsen «Senter for 
forskningsdrevet innovasjon» ca. 2000 ganger mot 14 ganger for «Senter for forskningsbasert innovasjon». Undersøke med 
Venstre-medlem Hilde Vestrheim i Forskningsrådet hva som er korrekt betegnelse. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 270) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 22 / Linje: 2  

Innspill: Endre formuleringen «Norwegian Center for Expertise» til «Norwegian Center of Expertise» i hakepunktet 
«videreutvikle SFI-ene…» 

Kommentar: Bytte ut «for» med «of». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 271) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 22 / Linje: 4 - 5 

Innspill: Hakepunktet «styrke de høyere utdanningsinstitusjonenes strategier…» endres til: 

«stimulere til åpen forskningsformidling.» 

Kommentar: Tungt språk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 272) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 22 / Linje: 7  

Innspill: Ordet «fradragsføring» endres til «fradrag» i hakepunktet «gi bedrifter større adgang til direkte fradragsføring for 

forskning og utvikling.» 

Kommentar: Bytte ut «fradragsføring» med «fradrag». Begrepet «fradragsføring» minner for mye om indirekte, politisk 
språk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 273) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 22 / Linje: 13 - 14 

Innspill: Hakepunktet «styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid…» strykes. 

Kommentar: Prioritering. Vi må kutte ned på antall løfter/ting som skal styrkes. Hvilke konkrete virkemidler skal i så fall 
styrkes 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 274) Frank Hernes / type: Nytt forslag på side 22 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og vil etablere et nytt såkornfond som øremerkes 
helseinnovasjon.»   

Kommentar: Det bør legges til rette med såkornkapital rettet mot næringsutvikling og innovasjon innen biomedisin og 
velfredsteknologi. Norge har generelt sett gode forutsetninger for næringsutvikling innen disse områdene - og dette vil vise 
en tydelig vilje til å satse på helsenæring som et viktig område fremover.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 276) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 22 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Legge til ordene «i seg selv» i setningen «Vel 15 år etterpå er det på tide med en ny kvalitetsreform hvor 

undervisningen i seg selv står i sentrum.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 277) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 22 / Linje: 23 

Innspill: Setningen «Kunnskap som ikke formidles, har lite eller ingen verdi.» strykes. 

Kommentar: Tvilsom påstand. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 278) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 22 / Linje: 23  

Innspill: Fjerne komma i setningen «Kunnskap som ikke formidles, har lite eller ingen verdi.» 

Kommentar: Fjerne komma-tegnet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 279) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 22 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Setningen «Vi vil at det skal stilles krav til undervisningskvalitet for stipendiater, førsteamanuenser og 
professorer.» strykes. 

Kommentar: Det er svært få av de vitenskapelig ansatte som ikke har blitt pålagt eller har gjennomført pedagogisk 
etterutdanning. Denne kampen foregikk på 90-tallet i Studentparlamentene. Det er i dag krav om pedagogisk kompetanse 
for å få en tilsetting ved norske universiteter og høgskoler. Dette regulerer m.a.o. institusjonene selv. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 280) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 22 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Setningen «I tillegg vil vi sørge for at framtidas forskning er internasjonal…» strykes. 

Kommentar: Her har forslagsstiller misforstått hele konseptet med internasjonalisering og hvilke mekanismer som styrer 
internasjonaliseringen: På lavere grad gjøres det noen generelle avtaler (f.eks. ERASMUS) som studenter kan benytte seg av. 
På høyeregradsstudier er det ofte individuelle avtaler mellom forskningsmiljøer som gjelder. Venstre kan ikke vedta at et 
universitet skal invitere til samarbeid eller utveksling. Dette skjer kun gjennom personlige kontakter mellom forskere. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 282) Ottar Gadeholt / type: Slette på side 22 til 23 / Linje: 33 - 8  

Innspill: Samtlige hakepunkt under underkap. 2.5 strykes. 

Kommentar: Disse posisjonene oppleves som selvmotsigende og lite gjennomtenkt. Første utsagn, «at alle som underviser 
på universiteter og høyskoler skal ha pedagogisk 34 kompetanse og fagkompetanse minimum på masternivå» er en 
detaljstyring vi ikke er tjent med og som ikke gir mening. Hvis et institutt har en fremragende bachelor-student de vil 'pushe' 
og som de tildeler et kurs, er det deres vurdering. Hvis et institutt derimot bruker bachelor'er som undervisere bredt og 
uselektivt, er det universitetsledelsens (rektor, dekan osv) oppgave å ta opp dette, ikke politikernes.  2: «at studenter skal få 
veiledning og grundige tilbakemeldinger på alle nivåer i utdanningen» høres sikkert pent ut, men er et helt vanvittig krav. 
Hvis man forventer at hver enkelt ex.phil-student og hver eneste bachelor-student skal få veiledning og grundig 
tilbakemelding, får ikke underviserne tid til å gjøre NOE annet. Dessuten: å veilede folk som ikke har peiling og gi grundige, 
velfunderte tilbakemeldinger der det ikke er fortjent, er ekstremt lite givende arbeid. Hvis man vil stimulere til bedre 
undervisning (som er en viktig idé og et godt poeng), er man nødt til å gi underviseren mer rom til å finne sin stil, ikke 
pålegge ham/henne Sisyfosoppgaver. Å «gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere 
undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning» er en unødvendig og byråkratiserende omvei. Hvorfor ikke bare gi 
ekstra forskningsressurser/stipendier til gode undervisere direkte? Dette har selvfølgelig et snev av trynefaktor, men hvis 
man tar med studentevalueringene i utdelingskriteriene, vil dette være et konkret motivasjonspoeng for underviserne. 
Forslaget om å «sørge for at god undervisning gir merittering på samme måte som forskning» er helt urealistisk. Andre 
lands forskningsmiljøer bryr seg fint lite om hvor flink noen er til å undervise; det er publikasjonene som teller. Og hvis man 
gir vanlige professorstillinger til dyktige undervisere på bekostning av gode forskere, betyr det at 'forskning i verdensklasse' 
(et prinsipp jeg ærlig talt har liten tro på for Norges del, men jeg skjønner at man må la det stå) er fjernere enn noen sinne.  I 
stedet foreslår jeg følgende:  «Venstre vil at prosjekter som tar sikte på å forbedre undervisningskvaliteten kan tildeles 
ekstraordinære forskningsmidler (gjerne med fastlegging av en egnet sum). Dette er uavhengig av hvorvidt søkeren er en 
enkeltperson eller en gruppe» «For å styrke undervisningen på universitetene foreslår Venstre å øke antallet 
universitetsstillinger med rent undervisningsformål» Samtidig bør passus 1,2,5 og 6 enten endres eller strykes helt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 283) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 22 / Linje: 33 - 34 

Innspill: Hakepunktet «at alle som underviser på …» endres til:  

«at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse.» 

Kommentar: En effektiv stopper for flere interessante gjesteforelesere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 283-X) Kjartan Almenning type: Legge til på side 22 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt: «gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet 

Kommentar: Viktig for studentorganisasjonene. Allerede kommunisert som en del av Venstres tiltak i kvalitetsmeldingen for 
høyere utdanning. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (men som erstatning for linje 35-36) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 284) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 22 / Linje: 38  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at utdanningen til praksisrettede yrker som sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger mfl må ansvarlige for 
utdanningen ha praksis fra feltet og i undervisningen må praksisfeltet trekkes inn.»  

Kommentar: Undervisningen for praksisutdanningen er blitt akademisert og både undervisning og litteratur gir ikke hjelp for 
dem som skal ut og praktisere yrkene.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 285) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 23 / Linje: 1-2  

Innspill: Hakepunktet «innføre studiestøtte til førsteåret på høyere utdanning i USA…» strykes. 

Kommentar: Det første året ved Universiteter i land som USA, Russland og Venezuela regnes per i dag som videregående 
skole. Dette er regulert gjennom UNESCO og bilaterale avtaler. Å gi studielån for å ta videregående i disse landene er vel 
ikke meningen? I så fall må vi si nettopp dette: det skal gis studielån for å ta videregående utdanning i utlandet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 285B) Kjartan Almenning type: Stryke på side 23 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «innføre studiestøtte til førsteåret på høyere utdanning i USA…» strykes. 

Kommentar: Er gjennomført.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 286) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 23 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Ordet «førsteåret» endres til «førsteårsstudenter» i hakepunktet «innføre studiestøtte til førsteåret 

førsteårsstudenter på høyere utdanning i USA og ikke-vestlige land» 

Kommentar: Bytte ut begrepet «førsteåret» med «førsteårsstudenter». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 287) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 23 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Slette formuleringen «på samme måte som forskning» fra hakepunktet «sørge for at god undervisning gir 
merittering på samme måte som forskning.» 

Kommentar: Det blir veldig upresist å skrive på samme måte. Merritering er bra, men ikke på samme måte? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 289) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 23 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer 
attraktivt for internasjonale studenter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 290) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 23 / Linje: 12  

Innspill: Ordene «riktig og viktig» strykes fra setningen «De siste fire årene har Norge gjennomført en riktig og viktig 
reform av strukturen…» 

Kommentar: Det er ikkje lov å seie slikt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 291) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 23 / Linje: 16 - 17 
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Innspill: Setningen «Venstre vil at denne reformen skal få reell betydning.» strykes. 

Kommentar: Svada 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 292) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 23 / Linje: 24 - 29  

Innspill: Hakepunktene «etablere en tilskuddsordning for statlige tilskudd…» og «revidere Samordna opptak for utdanning, 
bl.a. ved å fjerne…» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 292B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 23 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «etablere en tilskuddsordning for statlige tilskudd til infrastruktur i private høyskoler 
(husleietilskudd)» strykes 

Kommentar: Økonomiske prioritering. Dyrt og dårlig forslag.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 293) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 23 / Linje: 24 

Innspill: Stryke ordene «for statlige tilskudd» i hakepunktet «etablere en tilskuddsordning for statlige tilskudd til 
infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd)»  

Kommentar: «en tilskuddsordning» må nødvendigvis være et statlig tilskudd. Trenger ikke å gjentas.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 295) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 23 / Linje: 26 - 29  

Innspill: Hakepunktet «revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet 
som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i 
større grad» endres til: 

«revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å la ut utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier 
og inntakskrav til studiene i større grad, herunder hvilken tidligere virksomhet som skal gi tilleggspoeng ved opptaket.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 296) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 23 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Stryke siste del av hakepunktet «revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng 
for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav 
til studiene i større grad». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 298) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 23 / Linje: 30  

Innspill: Hakepunktet «ha variert undervisning og integrere praksis i flere studieløp» strykes 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 299) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 23 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«likestille momsen på forskningsrapporter på papir og i digital form» 

Kommentar: I dag er det moms på innkjøp av forskningsrapporter kjøpt digitalt, men ikke ved innkjøp på papir, til tross for 
politisk ønske om økt digitalisering, forskjell i miljøforurensning og økte muligheter for effektiv deling av rapportene ved 
digitale kjøp. Om begge bør være momsfrie, begge ha en moms (som er noe lavere), eller begge ha en moms som ligger på 
dagens nivå på digitale filer er det behov for en konsekvensutredning for å avgjøre, men av prinsipp bør momsen på de ulike 
formene likestilles.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 300) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 23 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke antall studieplasser slik at en større andel av medisinstudentene kan utdanne seg hjemme i Norge» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 307 som innstilles om en mer generell økning av studieplasser) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 301) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 24 / Linje: 9  

Innspill: Hakepunktet «behandle tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler likt» endres til:  

«gjennomgå finansieringen av tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler, for å sikre at det ikke er noen usaklig 
forskjellsbehandling i finansieringen» 

Kommentar: Begrunnelse: Må presisere hva det er som skal likebehandles 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 303) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 24 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Stryke formuleringen «i starten av stortingsperioden» fra hakepunktet «sikre innfasing av 11 måneders 
studiestøtte i starten av stortingsperioden» 

Kommentar: Begrunnelse: Vi har allerede vedtatt at 11 mnd. studiestøtte skal innfases. Det viktige nå er at det skjer etter 
planlagt progresjon, ikke at resten blir tatt i første statsbudsjett. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 305) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 25 / Linje: 6 - 8  

Innspill: Hakepunktet «at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet til skolepenger som stipend, 
…» strykes. 

Kommentar: Økonomisk prioritering. Det virker som at alle innspill/ønsker som er kommet fra studentorganisasjonene er 
klippet ut og limt inn i utkastet til stortingsvalgprogram.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 306) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 25 / Linje: 6 - 8  
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Innspill: Stryke ordet «særlig» fra hakepunktet «at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet til 
skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner. 

Kommentar: Fjerne «, særlig» - noe som i så fall ser ut til å føre til en skjerping/innstramming/kraftig presisering av den 
politikken som var hensikten med punktet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 307) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 25 / Linje: 10 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg hjemme.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 308) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 25 / Linje: 11  

Innspill: Flytte kapittel 15.5 på side 133 til side 25 

Kommentar: Begrunnelse: Studentboliger er helt vesentlig når vi snakker om et godt studentliv og vil være naturlig å 
plassere med resten av teksten som omhandler studenttilværelsen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (henger sammen med forslag # 309) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 309) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 25 / Linje: 12  

Innspill: Stryke overskriften: Studentvelferd 

Kommentar: Begrunnelse: Litt unaturlig å dele det som omhandler studentvelferd i ulike kapitler. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (henger sammen med forslag # 308) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 310) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 25 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Siste del av hakepunktet «… og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn.» strykes. 

Kommentar: Økonomisk prioritering. Det virker som at alle innspill/ønsker som er kommet fra studentorganisasjonene er 
klippet ut og limt inn i utkastet til stortingsvalgprogram.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 311) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 25 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Legge til ordene «i helsevesenet» i hakepunktet «at studenter anerkjennes som en pasient-/brukergruppe i 

helsevesenet, og at begrepet studenthelse må defineres.» 

Kommentar: Definere i hvilket system studenter skal anerkjennes. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

  



 

 151 

ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 3. TA VARE PÅ NATUREN  
[side 26 - 35 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 313) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 26 / Linje: 5 - 7  

Innspill: Setningene «I tillegg blir mennesker friskere av naturen. Den gir oss store naturopplevelser, boltreplass og 

sjelero.» strykes.  

Kommentar: Ren svada. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 314) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 26 / Linje: 27  

Innspill: Ordene «og hvordan dette utvikles» legges til i kulepunktet «å skaffe mer kunnskap om miljø og hvordan dette 
utvikles.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 315) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 26 / Linje: 27  

Innspill: Ordene «og spre» legges til i kulepunktet «Skaffe og spre mer kunnskap om miljø» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 316) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 27 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Setningen «Et økologisk grunnkart er like nødvendig… …grunnkart er for all navigasjon.» strykes 

Kommentar: Den er helt unødvendig 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 317) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 27 / Linje: 17 

Innspill: Legge til ordene «verdisetting av» i hakepunktet «ferdigstille et økologisk grunnkart for Norge med verdisetting av 
naturtyper, arter og landskapstyper…» 

Kommentar: Dagens ordning er at naturkartlegginga skal skje uten verdisetting, noe som gir et svakt grunnlag for å bruke 
dataene i planlegging av bruk og vern. Det jobbes med endringer, men Venstre bør være tydelig på dette. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 318) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 27 / Linje: 19 

Innspill: Hakepunktet «styrke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og økosystemtjenester» strykes. 

Kommentar: Intetsigende punkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 319) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 27 / Linje: 20  
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Innspill: Hakepunktet «sikre at kunnskapen er godt fordelt utover kommune-Norge» strykes.  

Kommentar: Intetsigende punkt som allerede er ivaretatt av innledende tekst. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 321) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 27 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke fylkesmannens miljøavdeling for støtte til kommunene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 322) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 27 / Linje: 29 - 31  

Innspill: Setningen «I tillegg fører vedfyring og veitrafikk til overskridelser av de nasjonale målene for 

svevestøvforurensning i de største byene» endres til:  

«I tillegg fører vedfyring og veitrafikk til helsefarlig svevestøvforurensning i de største byene.» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 323) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 27 / Linje: 38  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke bymiljøpakken med støtte til innkjøp av vaskebiler som tar opp svevestøv» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 324) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 1  

Innspill: Legge til ordene «og pelletskaminer» i hakepunktet «stimulere til utskifting til rentbrennende vedovner og 
pelletskaminer og øke kunnskapen om riktig fyring.» 

Kommentar: pelletskaminer slipper ut 10% av rentbrennende ovner 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 325) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 28 / Linje: 3 

Innspill: Hakepunktet «innføre en panteordning for småbåter og fiskeutstyr» strykes. 

Kommentar: Det er innført en vrakpantordning for fritidsbåter på 15.000 kroner ifbm budsjettforliket for 2017. En egen 
ordning bare for fiskeutstyr blir noe sært. Det er mye annet som det i så fall bør innføres pant på. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 326) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 28 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring siden fluorstoffet PFOA er giftig for mennesker, kan gi fosterskader hos 
pattedyr og mistenkes å være kreftfremkallende.»  
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Kommentar: Forslaget er tenkt som et nytt, siste kulepunkt i avsnittet om gift, etter kulepunkt i linje 3 om panteordning for 
båter. I 2013 ble bruk av PFOA i forbrukerprodukter forbudt i Norge. Da er det et tankekors at stoffet fortsatt er tillat i 
skismøring, siden det hoper seg opp i naturen og utsetter skientusiaster for reell helsefare. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 326B) Rebekka Borsch / type: Nytt forslag på side 28 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring siden fluorstoffet PFOA er giftig for mennesker, kan gi fosterskader hos 
pattedyr og mistenkes å være kreftfremkallende.»  

Kommentar: Forslaget er tenkt som et nytt, siste kulepunkt i avsnittet om gift, etter kulepunkt i linje 3 om panteordning for 
båter.  I 2013 ble bruk av PFOA i forbrukerprodukter forbudt i Norge. Da er det et tankekors at stoffet fortsatt er tillat i 
skismøring, siden det hoper seg opp i naturen og utsetter skientusiaster for reell helsefare. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 326C) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha et forbud mot framstilling, innførsel og bruk av fluorholdig skismurning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 326-326B som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 327) Tore Fredriksen / Hordaland type: Endre på side 28 / Linje: 4 - 26 

Innspill: Hele underkap 3.3 endres til:  

«3.3 Et plastfritt hav  

Plast er den glemte miljøsaken og miljøfaren som ikke kommer høyt nok opp på dagens politiske agenda. Plast og spesielt 
microplast er en fare for miljøet, det maritime liv og næringskjeden. Plast dreper dyrelivet vårt. I snitt er det rundt 200 kilo 
plast og annet søppel per kvadratkilometer langs kysten. Vi finner døde fugler med plast i magen eller plast rundt nebbet. 
Ni av ti havhester har plast i magen. I havet pines fisk, skalldyr, hval og fugler til døde fordi de ikke vet at plast ikke er mat. 
Problemet er dagsaktuelt på grunn av hvalen som ble funnet med store mengder plast i magen, men problemet er mye 
større. De små plastpartiklene er enda farligere fordi de spises av de små havdyrene som er mat for de store, og 
representerer en diger helsetrussel. Produkter som inneholder microplast er blant annet bildekk, kunstgressbaner, 
kroppspleieprodukter og bunnstoff til båter. Klær er også en vesentlig kilde, da syntetiske produkter bidrar med store utslitt 
av «flassing» av mikrofibre som ikke brytes ned. Det er derfor avgjørende at avløpsvannet renses. Antallet kunstgressbaner 
er også økende. Disse er i hovedsak laget av gamle bildekk og hver bane kan inneholde rundt 100 tonn gummigranulat og 
må etterfylles med ca. 10 tonn gummi hvert år. Dette avfallet havner direkte i naturen, og det er vesentlig at 
kunstgressbaner tilvirkes på en annen måte. Kosmetiske produkter kan fint produseres uten microplast. Det finnes gode, 
alternative og nedbrytbare produkter. Noen produsenter har allerede faset ut mikroplast, men vi må fremskynde denne 
endringen gjennom klare krav.  

 

Venstre vil:  

✓ satse på teknologi for fjerning av microplast i avløpsvann.  
✓ følge opp miljøverndepartementets utredning om å forby kosmetikk – og renholdsprodukter som inneholder 

microplast jamfør stortingets beslutning 12 mai 2016.  
✓ at klær som utskiller microplast merkes, slik at forbrukerne kan bevisstgjøres med hensyn til miljøbelastningen 

dette representerer.  

✓ at kunstgressbaner med gummigranulat skiftes ut med materiale som ikke skiller ut microplast 
✓ ha en giv på strandryddedager, det må bevilges mer statlige penger slik at dette blir et tiltak over hele kyststripen, 

som rulles ut så raskt som mulig og som er en permanent ordning.    
✓ at herreløst plast samlet inn av frivillige skal kunne leveres gratis til renovasjonsselskapene hele året.   
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✓ at det blir forbud mot handleplastposer innen 2020.    
✓ at Norge arbeider for en internasjonal avtale for å stanse utslipp av plast til havet.  
✓ at det innføres miljøavgift på ikkenedbrytbar emballasje .   
✓ at Norge som kyststat starter med opprydding av plast i havet» 

Kommentar: Plast er den miljøsaken som nå er høyest oppe på agendaen. Den topper nyhetene i alle media. Den tragiske 
saken om hvalen med 30 m med plast i magen som tok selvmord (min mening) på Sotra fikk øyene opp på folk flest. 
Rapporter om opptil 2000 microplast biter i sjømat i Belgia. Flere vitenskapelige rapporter som påpeker faren for at den 
maritime næringskjeden er i ferd med å stoppe opp. Plast finnes i flere og flere maritime mager og fugler og dyr som lever 
av og i havet. Det er et tidsspørsmål når det påvises i mennesker. Det nye nå er såkalt Nanoplast, plastbiter som er mindre 
enn microplast., og hvilke farer utgjør dette ??? Her kan vi gjøre en forskjell og sette et meget viktig foravtrykk når det 
gjelder miljø og redde miljøet. Vi er det eneste partiet som har satt plast på agendaen (vi begynte med Trine posen, 
miljøavgiften på plastposer som alle lo av og det skal vi minne alle på, hele tiden) og det eneste partiet som tar dette 
alvorlig. Dette er en meget alvorlig sak som folk er opptatt av. Her kan vi «vinne» miljøvalgkampen og ta tilbake de som 
feilaktig stemte på MPG. SP skal drepe 32 Ulver og får 10% oppslutning på det. AP skal sette opp skattene. Og vi i Venstre vi 
skal redde livet i havet og livsgrunnlaget og stanse plasten, Venstre kan miljø og er miljø.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 328) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 28 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Ordene «et evighetsperspektiv» endres til «i all overskuelig fremtid» i setningen «… vil dette kunne foregå et 
«evighetsperspektiv» i all overskuelig fremtid. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 329) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 28 / Linje: 18  

Innspill: Nye hakepunkt. 

✓ «styrke forskinga på fjordsystema som unike marine økosystem 
✓ ha ei sterkare rettleiing til kyst- og fjordkommunane på lokal forvaltning av marine ressursar, bl.a. bruk av lokale 

vernesoner eks for hummar 
✓ jobbe for ei justering i vannrammedirektivet/vannrammeplanen slik at marin fisk vert eit kvalitetskriterium for 

tilstandsvurdering av miljøforholda i fjordsystema» 

Kommentar: Auka forsuring er eit særleg trugsmål mot allereie sårbare bestandar i kyst- og fjordområde, slik som hummar, 
torsk og anna kvitfisk. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 330) Rebekka Borsch / type: Legge til på side 28 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke 
bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling.» 

Kommentar: Nytt første kulepunkt om opprydding av marin forsøpling. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 330B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 28 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke 
bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling.» 

Kommentar: Nytt første kulepunkt om opprydding av marin forsøpling.  
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 333) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 28 / Linje: 23 - 24  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot å skifte ballastvann i sårbare områder og krav om rensing» endres til: 

«forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing.» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 334) Rebekka Borsch / type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en 
tydelig merking av fiskeutstyr.» 

Kommentar: Enda et nytt kulepunkt om marin forsøpling - please ta det med, viktig! 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 334B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en 
tydelig merking av fiskeutstyr.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 335) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«støtte forskning og utvikling, samt ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet.» 

Kommentar: Det har kommet mye ny forskning på området, blant annet for å rense havet for plast av ulik art. Venstre bør 
være i front for å ta i bruk denne nye kunnskapen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 335B) Ida Johnsen / Nordland Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Styrke FoU på marin forsøpling» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 333 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 336) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre utvikling av ei bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye 
næringssalter, organisk materiale og legemidler som skader flora og fauna» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Kommentar:  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 338) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 28 / Linje: 26 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«kreve oppsamling av bunnavfall fra oppdrettsanlegg og satse på internasjonalt samarbeid om rensing av plast-avfall i 
verdenshavene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 340) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Nytt forslag på side 28 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«rydde havet for plast» 

Kommentar: Kommersielle aktører jobber nå med systemer for å fjerne marint avfall fra bunn og vannmasser. Venstre bør 
støtte slike initiativer. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 341) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 28 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Setningen «Venstre mener vi må legge til rette for at hele økonomien blir mer sirkulær slik at alt avfall gjøres om 
til ressurser i andre prosesser.» endres til:  

«Venstre vil jobbe for at hele økonomien blir mer sirkulær slik at alt avfall gjøres om til ressurser i andre prosesser.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 342) Rebekka Borsch / type: Legge til på side 29 / Linje: 2  

Innspill: Tillegg etter setningen «…og som inneholder miljøfarlige stoffer.»:  

«Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet og å redusere forbruket av 
plast og stimulere til økt bruk av bioplast og resirkulert plast.»  

Kommentar: Forsøplingen er så omfattende at vi må ha med tiltak om opprydding. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 342B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 29 / Linje: 2  

Innspill: Tillegg etter setningen «…og som inneholder miljøfarlige stoffer.»:  

«Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet og å redusere forbruket av 
plast og stimulere til økt bruk av bioplast og resirkulert plast.»  

Kommentar: Forsøplingen er så omfattende at vi må ha med tiltak om opprydding.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 344) Jarle Lind-Nilsen / type: Endre på side 29 / Linje: 5  

Innspill: Hakepunktet «innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert» endres til: 
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«innføre en avgift på all plastemballasje, med unntak av i helse, medisin og legemiddel som ikke er bioplast eller 
resirkulert.» 

Kommentar: En avgift er en gammeldags og utdatert metode for å løse problemer. Forslaget slik det stod vil bare være en 
sedimentering av avgiftskåte politikere med meningsløse avgifter. En avgift stopper ikke søppel fra å havne i havet, den må 
derfor være spisset slik at den treffer så direkte som mulig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 347) Are Liltved Nesland / Asker (Akershus) type: Endre på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer, engangsservice og -bestikk av 
plast» endres til:  

«sette krav om at handleposer, engangsservice og plastbestikk skal være nedbrytbare». 

Kommentar: Forbud mot engangsservice og plastbestikk er urealistisk symbolpolitikk som vi vil bli latterliggjort for i media 
og som vi vil måtte bruke mye tid og energi på å forsvare, når det er andre sider av programmet vi mye heller vil fokusere 
på. Det er derfor bedre å stille (realistiske) krav om at engangsservice og plast skal være biologisk nedbrytbart enn å gå inn 
for forbud. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 345 over som innstilles og # 346 som alternativt innstilles. Dersom ikke det blir 
flertall for # 345 eller # 346 innstilles # 347) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 348) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 29 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Endre formuleringen «innføre forbud mot» til «forby» og legge til ordene «omsetning av» i hakepunktet «innføre 
forbud mot forby omsetning av miljøskadelige produkter som tynne handleposer, engangsservice, og –bestikk av plast 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

 (# 349) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 29 / Linje: 10  

Innspill: Endre formuleringen «innføre forbud mot» til «forby» i hakepunket «innføre forbud mot forby mikroplast i 

kroppspleieprodukter»  

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. Det er vel heller ikke en politisk avgjørelse å forby 
hva produkter skal inneholde, men det er vel en politisk avgjørelse hvilke typer produkter som det er lovlig å omsette - derfor 
bør punktet rettes inn mot det. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 350) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 29 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «halvere moms på reparasjon av alt fra sko…» strykes 

Kommentar: Meningsløst punkt. For det første finnes det ingen «halv moms» og det står i direkte motstrid til side 59, linje 
30 (forenkle momssystemet og redusere antall momssatser), for det andre er det totalt tullball å innføre skattefritak på 
reparasjoner av sko m.m. Dette er ikke skattepliktig for forbrukerne i dag og det blir søkt å unnta enkelte virksomheter for 
skatt bare fordi de driver med noe som er prisverdig. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 351) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 29 til 29 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Siste del av hakepunket «, og vurdere å innføre skattefritak for slike reparasjoner» endres til:  

«,og innføre skattefritak for slike reparasjoner dersom utredninger tyder på at dette fører til mindre belastning på 
naturressurser.» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 352) Sara S. Ruud / type: Legge til på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner, og at staten bidrar økonomisk til å hjelpe kommunene å få byttet ut 
gummigranulat i allerede eksisterende kunstgressbaneanlegg» 

Kommentar: Etter dekkslitasje på veidekke, står gummigranulat som største forurenser av mikroplast - og vi kan faktisk 
stoppe dette. NB: få gjerne med alle forslagstillere: Sara S. Ruud, June Marcussen, Ingvild W. Thorsvik, Petter N, Toldnæs, 
Kristian Røssaak, Nertila Stringa, Anita Vestøl, Beate Marie Johnsen, Malin Andrea Eriksen Briggs, Ivar Bergundhagen, Endre 
Helgeland Karlsen og Lisbeth Haugmoen Handegard, Kristin Øygarden, Jacob Handegard, Sigurd Bjørn Kastrud og Birgitte 
Kleivset, Jan Kløvstad og Arnt Gunnar Tønnessen - alle fra Agder.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 352B-352C) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 352B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner.»   

Kommentar: Nytt kulepunkt til avsnittet om avfall, etter kulepunktet om reparasjoner. Begrunnelse: Gummi fra 
kunstgressbaner i Norge – som egentlig er oppmalte bildekk – er anslått til å stå for så mye som 1500 tonn av plasten som 
havner i sjøen i Norge hvert år. Dette er en billig måte å kvitte seg med bildekk på som er svært skadelig for naturen, og 
antakelig helseskadelig også.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 352C) Rebekka Borsch / type: Nytt forslag på side 29 / Linje: 12 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner.»   

Kommentar: Nytt kulepunkt til avsnittet om avfall, etter kulepunktet om reparasjoner. Begrunnelse: Gummi fra 
kunstgressbaner i Norge – som egentlig er oppmalte bildekk – er anslått til å stå for så mye som 1500 tonn av plasten som 
havner i sjøen i Norge hvert år. Dette er en billig måte å kvitte seg med bildekk på som er svært skadelig for naturen, og 
antakelig helseskadelig også. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 353) Margrethe Prahl Reusch / type: Legge til på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«forby bruk av miljøfiendtlig granulat i kunstgressbaner» 

Kommentar: det finnes miljøvennlige alternativer (bl.a. kork) som kan brukes, selv om disse er dyrere. Kostnad er et 
argument som holdes høyt ute i kommunene når denne debatten går. Det er ønskelig med mange nok idrettsanlegg som 
kan fasilitere breddeidretten, men ikke på bekostning av miljøet. Mikrogranulat med mikroplast, renner ut i elver og hav, og 
bidrar i altfor stor grad til forurensningen der. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 352B/352C som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 355) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Nytt forslag på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  
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«kreve at det meste av maten som selges til forbruker er i løs vekt. Mat i løs vekt vil redusere plastforbruket og matsvinn.  

Kommentar: Nesten all mat til forbruker er pakket i plast og som regel er det helt unødvendig. Gulerøtter i en plastboks og 
så i tillegg plast rundt der igjen, er unødig bruk av plast. Når vi kjøper eks koteletter er disse som regel pakket også i en 
plastboks med plast rundt og i tillegg et kilo koteletter slik også gulerøttene er. For små husholdninger skaper dette 
matsvinn, men var maten i løsvekt, kunne man kjøpe en kotelett og en til to gulerøtter.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 356) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 357) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 29 / Linje: 12 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre det lettere for husholdninger å gjenvinne plast, glass og metall ved å innføre henting av avfallet hjemme.» 

Kommentar: Vedtatt med overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 358) Jarle Lind-Nilsen / type: Legge til på side 29 / Linje: 12  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik 
at det kan bli resirkulert.  

✓ øke utplassering av søppelkasser/returpunkter der folk ferdes.  
✓ gjøre det gratis å levere å levere søppel.  
✓ standardisere avfallssystemene i Norden  

✓ sørge for at vi har en nasjonal avfallshåndtering som fungerer 

Kommentar: Fem kulepunkt som faktisk vil hjelp i motsetning til å innføre målløse avgifter. Hovedproblemet ligger i at 
søppel havner i naturen/havet og ikke blir ryddet bort Vi må ha tiltak for effektiv avfallshåndtering som motvirker dumping 

Landsstyrets innstilling: Første hakepunkt innstilles. De øvrige avslås. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 359) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 29 / Linje: 16  

Innspill: Overskriften må endres 

Kommentar: Avsnittet handler om mer enn bare skogvern. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (Det er ikke fremmet noe konkret forslag)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 360) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 29 / Linje: 17 - 20  

Innspill: Avsnittet strykes.  

Kommentar: Det er totalt meningsløst. Alt er dekket i avsnittet under. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 361) Gunnar Kvaal / Balsfjord type: Endre på side 29 / Linje: 21 - 23  

Innspill: Setningen «Hvert år utryddes… … livsviktige funksjoner blir redusert.» strykes. 

Kommentar: Det er ikke korrekt at det tapes artsmangfold i norske skoger. Tvert imot så har det vært en formidabel økning 
de siste 100 årene(Landskogtakseringa). Formuleringen kan være riktig i forhold til tropisk regnskog. Men totalt er skogene 
globalt i ferd med å reetablere seg - sist India hvor avskogingen har endret seg til påskoging. Det biologiske mangfoldet i 
skog er naturlig vis knytta til trær og skog. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 362) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 30 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Ordet «bygge» endres til «opprette» og ordet «utmarka» endres til «naturmangfoldet» i setningen «Vi vil bygge 
opprette nasjonalparker for å ivareta utmarka naturmangfoldet, vi vil verne…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 363) Jonas Vevatne / type: Legge til på side 30 / Linje: 11  

Innspill: Sette inn et komma etter «bløtbunnsområder» i setningen «Våtmarkstyper som for eksempel aktive marine 
elvedeltaer og bløtbunnsområder, er også essensielle rasteområder for trekkfugler på vei nordover eller sørover.» 

Kommentar: KOMMA etter bløtbunnsområder... 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 365) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 30 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Legge til formuleringen «for miljøbelastende og potensielt miljøskadelige aktiviteter» til slutt i setningen «Det er 

alvorlig at havområdene og kystsonen er utsatt for et stadig økende press for miljøbelastende og potensielt miljøskadelige 
aktiviteter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 366) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 30 / Linje: 35  

Innspill: Legge til ordet «oppdrett» og ordene «andre sårbare hav- og fjordområder» i setningen «Vi vil intensivere 
kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri, 
oppdrett og vern av korallrev og andre sårbare hav- og fjordområder» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 367) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 31 / Linje: 5  

Innspill: Legge til ordet «varig» i hakepunktet «varig verne mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert 
Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene og kystnære områder av Finnmark» 

Kommentar: Venstre bør gå til valg på varig vern av sårbare områder mot petroleumsaktivitet 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 368) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 31 / Linje: 6  
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Innspill: Ordet «Svalbard» endres til «i og ved iskanten og polarfronten» i hakepunktet «verne mot petroleumsaktivitet i 
spesielt sårbare områder, inkludert Svalbard i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, 
Skagerrak, Mørefeltene, og kystnære områder av Finnmark» 

Kommentar: Fordi vi ikke skal svekke politikken vår sammenlignet med 2013. Henger sammen med forslag # 464 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 369) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 31 / Linje: 6  

Innspill: Legge til ordet «Jærkysten» i hakepunktet «verne mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert 
Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark» 

Kommentar: Jfr. s 40 linje 10 der «Jærkysten» er tatt inn. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 369B) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 31 / Linje: 6  

Innspill: Legge til ordet «Jærkysten» i i hakepunktet «verne mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert 
Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 370) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 31 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «utarbeide en samlet marin verneplan for Skagerrak og Nordsjøen, for å ta vare på…» strykes 

Kommentar: Skal vi verne hele Nordsjøen? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 371) Gunnar Kvaal / Balsfjord type: Slette på side 31 / Linje: 10 - 23  

Innspill: Hele avsnitt 3.5.4 strykes 

Kommentar: Avsnittet er ikke korrekt og bør fjernes i helhet (bortsett fra forslag i linjer 26-27). Det norsk landskapet var 
maksimalt berørt ved midten av 1800-tallet. På grunn av redusert utmarksbruk og utnytting har det foregått og foregår 
bl.a. en omfattende gjengroing med skog og reetablering av opprinnelig biologisk mangfold slik at vi har et langt rikere 
biologisk mangfold i dag enn for 100-200 år siden.. «Vår herre» har i mer enn 100 år sørget for den foreslåtte 
restaureringen. Har ikke vesentlig merknader til forslag vedr. villrein Når det gjelder fremmede arter generelt, foregår hele 
tiden en enorm naturlig og reisebetinget «invasjon» ikke minst via luft og sjø. Men vi må ha handlingsplaner for spesielt 
skadelige arter tilsvarende sykdomsfremmende bakterier. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 373) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 31 / Linje: 30  

Innspill: Setningen «Omtrent en tredjedel av vannforekomstene i Norge er i dårlig stand» strykes. 

Kommentar: Meget mulig at det stemmer, men setningen henger i «løse luften» i forhold til resten av avsnittet som handler 
av vern av vassdrag og ikke vannforekomster som sådan.» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 374) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 32 / Linje: 2 - 4  
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Innspill: Hakepunktene «utvide verneplanen for vernede vassdrag» og «sørge for at det ikke åpnes for 
konsesjonsbehandling…» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 375) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 32 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at det ikke åpnes for konsesjonsbehandling av prosjekter som er tilknyttet vernede 
vassdrag» endres til:  

«sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 376) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 32 / Linje: 5  

Innspill: Hakepunktet «utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur» endres til:  

«verne kystnær vassdragsnatur» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 377) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 32 / Linje: 15-34 

Innspill: Hele avsnitt 3.5.6 strykes 

Kommentar: Totalt «overkill» å ha en halv side om kysttorsk i stortingsvalgprogrammet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 378) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 32 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Formuleringen «innføre midlertidig fredning i» endres til «midlertidig frede» i hakepunktet «innføre midlertidig 
fredning i midlertidig frede gytefjorder og områder for kysttorsk…» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 379) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 32 / Linje: 28 

Innspill: Formuleringen «fra Østfold til Telemark» endres til «fra og med Østfold til og med Telemark» i hakepunktet 

«innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark» 

Kommentar: Presisere området. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 380) Geir Helge Sandsmark / type: Endre på side 32 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette området» endres til: «vurdere 

begrensinger i bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden / indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen selv.» 
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Kommentar: Teksten bør mykes opp slik at intensjonen beholdes, men der vi samtidig tar inn over oss konsekvensene dette 
har for lokalt fiske. Derfor bør vi gå i dialog med næringen. Jfr. utspill på samme sak i 2013 med særdeles dårlig etterspill i 
Østfoldmedia. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 380B) Joakim Karlsen / Østfold type: Endre på side 32 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette området» endres til: «vurdere 
begrensinger i bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden / indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen selv.» 

Kommentar: Teksten bør mykes opp slik at intensjonen beholdes, men der vi samtidig tar inn over oss konsekvensene dette 
har for lokalt fiske. Derfor bør vi gå i dialog med næringen. Jfr. utspill på samme sak i 2013 med særdeles dårlig etterspill i 
Østfoldmedia. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----   

(# 381) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 32 / Linje: 29  

Innspill: Legge til «lysfiske,» i hakepunktet «innføre forbud mot lysfiske, bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette 
området» 

Kommentar: Lysfiske eksempelvis i Oslofjorden, er med å utarme fiskestammer. Eksempelvis er det nesten ikke kysttorsk 
igjen i dette området. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 381B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 32 / Linje: 29  

Innspill: Legge til «lysfiske,» i hakepunktet «innføre forbud mot lysfiske, bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette 

området» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 382) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 32 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «innføre forbud mot bunnfiske og vurdere garnforbud i hele dette området» endres til:  

«forby bunnfiske og vurdere å forby bruk av garn fra og med Østfold til og med Telemark.» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. Konstruksjonen «i hele dette området» virker som 
et relativt begrep - som om det henviser til området som er nevnt i forrige punkt. Hvert punkt bør stå for seg selv og derfor 
bør hvert punkt henvise til et absolutt område. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 383) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 32 / Linje: 30 

Innspill: Nytt hakepunkt 

«styrke statens naturoppsyn og gi de nødvendige hjemler for et helhetlig naturoppsyn inklusiv fiskeressurser.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 384) Gunnar Kvaal / Balsfjord type: Endre på side 33 / Linje: 1 - 21  
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Innspill: Hele avsnitt 3.5.7 strykes. 

Kommentar: Avsnittet holder ikke faglige mål før Artsdatabanken har tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. Artsdatabanken 
mangler kunnskap om utviklingen av det biologiske mangfoldet over tid. Dermed kommer man i den tullete situasjonen(I 
Norge)hvor det hevdes at skogbruk truer 2500 arter i skog. Det er jo selvfølgelig reint tøv. Landskogtakseringa sin 100-årige 
systematiske kartlegging viser at det aldri i perioden(100 år) har vært så rikt et biologisk mangfold og så lite truet mangfold 
som i dag.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 385) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 33 / Linje: 20 

Innspill: Ordene «miljøfiendtlige subsidier og» fjernes fra hakepunktet «fjerne miljøfiendtlige subsidier og svartelistede 
arter» 

Kommentar: For min del må vi gjerne fjerne miljøfiendtlige subsidier, men det virker ganske malplassert her. I så fall må vi 
skrive miljøfiendtlige subsidier som tilskudd til skogsbilveier, granplanting m.m. som kan være med på å true 
artsmangfoldet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 386) John-Arvid Eik / lund type: Nytt forslag på side 33 / Linje: 21 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«etablere brunbiesenter i Rogaland» 

Kommentar: Den norske urbia er truet dyreart som har et verneområde i kommunene Lund, Sokndal, Flekkefjord og Sirdal. 
Lokale birøktere har lansert ideen om å få etablert et eget brunbie senter. området det er snakk om er det største 
verneområdet for denne arten i verden. I dette området er det i dag ikke lov å innføre andre bie arter en brunbia og 
landskapet i området med fjell og sjø gjør området lett skjermet.  Dette punktet var en del av budsjettforhandlingene 
venstre prøvde å få igjennom og vil derfor vær naturlig å ta med i programmet 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 388) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 33 / Linje: 21 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre EUs habitatdirektiv.» 

Kommentar: Fordi vi vil gjøre naturen «great again». 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 389) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 33 / Linje: 25  

Innspill: Setningen «Alle de store rovdyrene våre står på rødlista over truede arter.» endres til «Alle de store rovdyrene 

våre er truede arter.» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 390) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 33 / Linje: 25 - 26  

Innspill: Setningene «Ulven er kritisk truet, jerv og bjørn er sterkt truet. Gaupa har fått forverret status» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 392) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 33 / Linje: 32  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«I regioner der det ikke er naturlige byttedyr for rovvilt, må bestandsmålene for rovvilt revurderes og ses i sammenheng 
med de øvrige rovviltregionene i landet Rovviltnemdene skal fortsatt ha en sentral rolle i utarbeidelse av forebyggende og 
konfliktdempende tiltak, samt kontakt mellom beitenæringene og rovviltforvaltningen.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 393) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 33 / Linje: 35  

Innspill: legge til «videreføre ulvesonen» i hakepunktet «etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes 
langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmål på samtlige rovviltarter basert 
på…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 394) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 34 / Linje: 1  

Innspill: Legge til «og jerv» til slutt i hakepunktet «stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulv og jerv 
yngler» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 395) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 34 / Linje: 3  

Innspill: Hakepunktet «evaluere dagens rovviltnemnder» strykes. 

Kommentar: Rovviltnemdene fungerer bra i dag. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 396) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 4 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre at ikke rovdyrbestandene blir en trussel til den samiske tamreindrifta.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 391 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 398) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 34 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«balansere mellom vern av rovdyr og bruk av utmark til beitenæringene»  

Kommentar: Vi skal også ha beitenæring i Norge. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 400) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 16  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre det mulig for Mattilsynet å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i forvaring som følge av brudd på 
dyrevelferdsloven.» 

Kommentar: Dyrevelferdsloven §32 gir ikke Mattilsynet mulighet til å omplassere eller videreselge dyr som er tatt i 
forvaring fra dyreeier (som har brutt loven). Det er kun mulighet til å omplassere eller selge dyrene hvis eier samtykker til 
dette. Hvis eier nekter dette, er eneste alternativ avlivning. Loven må endres slik at Mattilsynet uten eiers samtykke kan 
gjennomføre omplassering eller videresalg. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 402) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 34 / Linje: 16  

Innspill: Hakepunktet « innføre forbud mot pelsdyroppdrett, import av pels og dyr i sirkus» endres til: 

«utvikle pelsdyrnæringa slik at den blir meir bærekraftig og framtidsretta, med det som mål å påverke den globale 
pelsindustrien og dyrevelferda i rett retning. Strengare kontroll med velferda til dyr som blir nytta i dyrehagar og sirkus.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 404) Petter Johan Holth / Bærum type: Endre på side 34 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«skjerpe kontroll og tilsyn av beitedyr ved å stimulere til innføring av elektronisk sauebjelle» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 405) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 34 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå antibiotikaresistens hos 

mennesker og dyr» endres til:  

«bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr.» 

Kommentar: Venstre er et kunnskapsparti. Det er utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som er problemet. 
Mennesker og dyr er heldigvis resistente mot antibiotika. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 406) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 34 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Dagens kyllingrase bør byttes ut» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: Setningen om at Venstre vil «forby videre avl og bruk av dyr som er avlet frem med sterkt unaturlige og 
skadelige egenskaper.» holder. Vi trenger ikke en egen setning etter dette punktet om å bytte ut kyllingrasen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 406B) Are Liltved Nesland / Asker (Akershus) type: Slette på side 34 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Dagens kyllingrase bør byttes ut» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: «Vanlige» velgere uten fagkunnskap kjenner ikke til de genetiske problemene med kyllingrasen da dette ikke er 
et tema som har blitt belyst i media. En enkeltsetning om å bytte ut kyllingrasen (uten omfattende faglig utdypning) skaper 
derfor bare forundring blant velgere. Det er heller ikke åpenbart hvorfor vi skal spesifisere at akkurat kyllinger skal byttes 
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når det finnes andre dyr som også har unaturlige og skadelige egenskaper. Vi risikerer latterliggjøring om vi lar en slik 
setning (uten at den påfølges av omfattende faglig utdypning) stå. Resten av punktet beskriver hva vi vil, så derfor kan 
denne påfølgende setningen som henviser spesifikt til kyllingrasen bare strykes. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 406C) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 34 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Dagens kyllingrase bør byttes ut» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: Er de økonomiske konsekvenser av dette virkelig gjennomtenkt? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 406C) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 34 / Linje: 23 

Innspill: Setningen «Dagens kyllingrase bør byttes ut» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: Begrunnelse: Dette kan føre til ei rasering av ei viktig landbruksnæring i distrikta. Det er ikkje klarlagt om det 
er aktuelle alternativ som kan konkurrere med import av kyllingkjøt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 406D) Torgeir Anda / Egne vegne type: Slette på side 34 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Dagens kyllingrase bør byttes ut» strykes fra hakepunktet 

Kommentar: Jeg tror det er vanskelig for kandidater å svare på spørsmålet om hvilken kyllingrase vi skal ha. Dette er heller 
ikke godt begrunnet. Vanskelig å se for meg at Stortinget skal bestemme kyllingrase. Dette er altfor detaljert. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 407) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Formuleringen «og kurs i dyrevelferd for transportører» strykes fra hakepunktet «stramme inn regelverk rundt 
transportering av dyr, og innføre mobile slakterier og kurs i dyrevelferd for transportører» 

Kommentar: Krav om kurs i dyrevelferd for dyretransportører eksisterer allerede i dagens regelverk. Slike kurs gjennomføres 
f.eks. av Animalia.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 408) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre påbud om chipmerking av katter.» 

Kommentar: Hvert år lider og dør et stort antall hjemløse katter i Norge. Dette er hovedsakelig et storbyproblem, da antall 
ukastrerte/usteriliserte katter som settes på gaten der gjerne er så stort at det gir grunnlag for ukontrollert formering. 
Virkemiddelet som her foreslås vil styrke kattenes dyrevelferd både i by og land. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 410) Catrine Fladsrud Vold / Nordstrand Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Innføre obligatorisk kastrering av katter som ikke skal benyttes i avl.» 
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Kommentar: Av ca. 800.000 katter i Norge antas det at mellom 50.000 og 100.000 er hjemløse (Fra NOAH). De er sultne og 
de lider, og når kulda kommer går de en svært smertefull tid i møte. Mange blir avlivet hvert år. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 412) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«forby innførsel av fremmede dyrearter som ikke hører hjemme i Norge.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 413) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28 

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «videreføre en streng forvaltning for all import av levende dyr til Norge 
✓ innføre forbud på import av dyr der det er reell fare for medfølgende sykdomssmitte, parasitter eller 

antibiotikaresistens.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 414) Margrethe Prahl Reusch / type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gå gjennom og eventuelt revidere regelverket for import av levende dyr, samt håndhevelsen av regelverket, slik at et 
forbud mot import ikke vil være nødvendig» 

Kommentar: Dyr som importeres etter gjeldene regelverk utgjør liten/ingen fare for norske dyr. Dagens utfordring består i 
at en del velger å gå utenom gjeldende regelverk og smugle dyr inn uten å følge lovverket.  Mennesker som adopterer 
hjemløse dyr fra inn- og utland er ofte Venstre-velgere, og det kan være nyttig å ikke støte disse fra seg. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 418) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 34 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utfase dyreparker og akvarier. Unntak kan bli vurdert i tilfeller hvor dyreholdet er begrunnet i vern og reintroduksjon av 
truede arter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 419) Pål Klouman / type: Endre på side 34 til 35 / Linje: 29 - 2  

Innspill: Hele underkapittel 3.8 endres til: 

«3.8 Vern av villaks og sjøørret  

Fire av fem bestander av villaks oppfyller ikke kravene til «God» eller «Svært God» i kvalitetsnormen. Sjøørreten er enda 
verre stillet. Fangstene av laks og sjøørret er på et historisk lavmål. Mer enn 100 elver er stengt for fiske. Laks og sjøørret er 
utsatt for mange trusler. Rømming og luseskader pga oppdrett gir store skader. Gyrodactylus (innført av den norske stat) er 
ennå ikke utryddet. Laksen overbeskattes fremdeles både i sjøen og enkelte elver. Det er nødvendig med et sterkere vern 
av de fisk som på tross av alle trusler overlever.  
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Venstre vil:  

✓ kreve lukkede anlegg for alle nye oppdrettskonsesjoner og utskifting av åpne anlegg innen 10 år  
✓ forby krokgarnfiske i Finnmark og strenge fangstkvoter i elvene  
✓ forby utslipp fra gruver i laksefjorder forbys  

✓ kompensere sjølaksefiskere som stopper sitt fiske»  

Kommentar: Man er nødt til å ha konkrete tiltak som viser at man kjenner problematikken. Sender senere ytterligere 
begrunnelser.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 420) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Endre på side 34 / Linje: 31 

Innspill: Setningen «Villaksen vår blir ødelagt av rømt oppdrettslaks» endres til «Flere av våre villaksstammer er truet.»  

Kommentar: Villaksen er truet av flere farer, det blir feil å i utgangspunktet legge all skyld på en næring.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 422) Håvard Vannebo / Overhalla V type: Legge til på side 35 / Linje: 2  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

Sykdom i oppdrettsanlegg kan bekjempes. Hvis smittepress blir for stort, er det stor fare for at sykdom forplanter seg inn i 
ville laksestammer. Der kan sykdom ikke bekjempes. Sykdom hos oppdrettslaks en «den tredje trussel» mot vill laks. 
Mattilsynets strategi mot spredning av sykdom hos oppdrettslaks må ikke svekkes, heller ikke av økonomiske begrunnelser.  

Kommentar: Sykdomsspredning fra oppdrettsanlegg til vill laks er i det lange løp sannsynligvis en større trussel mot vill laks 
enn lus og rømt laks. Lus kan bekjempes i oppdrettsanlegg og derved redusere problemet ovenfor vill laks (litt lus på vill laks 
er naturlig og naturens eget virkemiddel for å ta svake individer ut av produksjonssyklusen). Rømt laks kan også reduseres til 
et minimum gjennom gode driftsrutiner og kvalitetssikrede anlegg. Sykdomsspredning til vill laks er den tredje trussel. Hvis 
ville laksestammer først har fått overført sykdom, kan ingenting gjøres for å hindre at ville laksestammer dør ut.  

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 424) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 35 / Linje 6  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«legge til rette for en bærekraftig oppdrettsnæring som sikrer trygg mat og som ikke under noen omstendighet truer 
sårbare bestander av sjøørret og villaks» 

Kommentar: En må kreve at oppdrettsnæringen er trygg 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 425) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 35 / Linje: 6 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha krav om at fiskeoppdrettsanlegg skal være lukkede, slik at det er fysisk umulig for fisk å rømme ut i hav, vassdrag eller 
elver. Det skal heller ikke være mulig at smitte eller avfall fra oppdrettsanlegg kan nå villfisk, hav, vassdrag eller elver 
gjennom utslipp fra anleggene.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 4. ET KLIMAVENNLIG SAMFUNN  
[side 36 - 42 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 426) Gunnar Kvaal / Balsfjord type: Kommentar på side 36 til 42 / Linje: 1 - 45  

Innspill: Generell kommentar 

Kommentar: Avsnittet mangler fundamental forståelse for CO2, carbonsyklusen og fotosyntesen. Det er carbonbinding 
gjennom fotosyntesen som er basis for utnytting av bioressurser til bioenergi eller bioøkonomi. I Norge binder fotosyntesen i 
skog årlig over 50 million tonn CO2 tilsvarende Norges samlede utslipp(100%). Regneregler iflg Kyotoprotokollen gjør at 
netto binding utgjør 60%. Men faktisk netto binding knytta til forlenget lagring i trematerialer i bygg gjør at netto binding er 
på mer enn 70%, Globalt utgjør utslipp pga avskoging vel 10% av de samlede men binding særlig i skog utgjør over 20% av 
utslippene. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 427) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 36 / Linje: 9  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «....jo dyrere og vanskeligere vil det bli.»  

«,samt at vi løper en risiko for irreversible og drastiske klimaeffekter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 428) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 36 / Linje: 11  

Innspill: Ordet «vekst» endres til «økonomi» i setningen «…grunnlaget for ny bærekraftig vekst økonomi og nye 
arbeidsplasser.» 

Kommentar: ressursgrunnlag: det er ikke rom for både vekst og et klimavennlig samfunn 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 429) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 36 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Ordet «nullutslippssamfunn» endres til «lavutslippssamfunn» i setningen «Likevel er det rom for vekst og velferd i 
et moderne bærekraftig nullutslippssamfunn lavutslippssamfunn.» 

Kommentar: Velge med omhu hvilket av begrepene «nullutslipp» og «lavutslipp» som skal benyttes, både når det gjelder en 
type «samfunn» og i andre sammenhenger - f.eks. «nullutslippsløsninger». 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 430) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 36 / Linje: 19  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Norsk økonomi og verdiskaping vil være avhengig av oljesektoren i lang tid fremover. Venstre ser positivt på fortsatt 
oljeutvinning på eksisterende og nye felt på norsk sokkel. Men oljevirksomheten må innrettes slik at både leting og 
produksjon foretas på en så klimamessig gunstig måte som mulig, herunder CO2-fangst og elektrifisering. Oljesektoren må 
ta sin del av reduksjon av utslipp i henhold til Parisavtalen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 432) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 36 / Linje: 24 

Innspill: Legg til en «e» i setningen «Norge har med sin høye kompetanse, teknologi…» 

Kommentar: Bytte ut «høy» med «høye». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 433) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 37 / Linje: 8  

Innspill: Stryke formuleringen «lov» fra kulepunktet «alle nye lovforslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter…» 

Kommentar: Svært få lovforslag som har en klimaeffekt. Mange andre forslag derimot kan ha det… 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 434) Håvard Vannebo / Overhalla V type: Legge til på side 37 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«at det grønne skiftet skal kompenseres likt «på individnivå» for folk i distriktene i forhold til folk i byene.» 

Kommentar: Venstre taper oppslutning fordi det grønne skiftet (bl.a. høyere drivstoffpriser) oppfattes å ramme folk i 
distriktene mer enn folk i byene, der de kan dra nytte av kollektive kompensasjonsordninger som reduserte bomkostnader, 
bedre kollektivtilbud etc. Slike kompensasjonsordninger oppfattes ikke å slå likt ut «på individ-nivå» i distrikts-Norge i 
forhold til tettbebygde områder. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 435) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 37 / Linje: 19  

Innspill: Setningen «For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi.» strykes. 

Kommentar: Dersom vi utvikler CCS-teknologi så er det ikke nødvendigvis slik at alt må erstattes. I kapittel 8.6 står det at vi 
skal realisere to fullskala CO2-fangsanlegg innen 2022. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 436) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 37 / Linje: 19  

Innspill: Setningen «For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi.» endres til: 

«For å kutte klimagassutslipp må bruken av fossil energi reduseres hvis vi ikke lykkes med fangst og lagring av CO2.» 

Kommentar: Dette er en logisk brist når programmet på side (70/30-32) går inn for å bygge fullskala anlegg for fangst og 
lagring av CO2. Punktet utelukker at det kommer teknologi som renser og lagrer CO2 fra fossile energikilder, noe som er 
sannsynlig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 436B) Torgeir Anda / Egne vegne type: Endre på side 37 / Linje: 19  

Innspill: Setningen «For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi.» endres til: 

«For å kutte klimagassutslipp må bruken av fossil energi reduseres hvis vi ikke lykkes med fangst og lagring av CO2.» 

Kommentar: Dette er en logisk brist når programmet på side (70/30-32) går inn for å bygge fullskala anlegg for fangst og 
lagring av CO2. Punktet utelukker at det kommer teknologi som renser og lagrer CO2 fra fossile energikilder. Er målet fortsatt 
å bli fossilfritt - eller er det å kutte utslippene av CO2? Venstre har dessuten sagt ja til alle utbyggingene på norsk sokkel, 
unntatt Aasta Hansteen. Disse vil produsere olje i minst 50 år til. Dette er et område der Venstre må skille seg ut fra MDG og 
SV. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 437) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 37 / Linje: 27  

Innspill: Ordene «en ny støtteordning» endres til «et nytt CO2-fond» i hakepunktet «erstatte grønne sertifikater med en ny 
støtteordning et nytt CO2-fond som kan sikre investeringer…» 

Kommentar: CO2-fond nevnt senere i programmet, dette må være en forglemmelse 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 438) Hans Petter Andersen / Agder Energi AS type: Endre på side 37 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Hakepunktet «erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre investeringer i ny 
kraftteknologi, spesielt innenfor umodne kraftproduksjonsteknologier og nye teknologier og metoder for smartere 
kraftbruk» endres til: 

«erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som 
elektrisitet, hydrogen o.l.»  

Kommentar: For å kutte klimagassutslipp må fossil energi erstattes med fornybar energi. Men det oppnås ikke ved å 
produsere mer elektrisitet fra fornybar energi. Norges elektrisitetsproduksjon er allerede tilnærmet helt fornybar. For å kutte 
klimagassutslipp må en hovedsakelig få til en konvertering fra bruk av bensin og diesel til bruk av elektrisitet, hydrogen e.l. i 
transportsektoren. Og skal det virkelig monne på Norges energibalanse, må man elektrifisere mere i Nordsjøen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 439) Audun Tysnes / type: Nytt forslag på side 37 / Linje: 34 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre fradrag for investeringer på 58 % i vannkraftbransjen, tilsvarende fradrag for investeringer i olje- og gassbransjen.» 

Kommentar: Dette er tett knyttet til leterefusjonsordningen. Forslaget er et næringsvennlig miljøtiltak som vil bidra til økte 
inntekter til staten på sikt. Forslaget skaper et nøytralt vannkraftskattesystem, slik at et investeringsprosjekt som er 
lønnsomt for en investor før skatt, også vil være det etter skatt. Forslaget er viktig for dimensjoneringen av rehabiliterte og 
oppgraderte vannkraftverk. Med andre ord, hvor mye energi disse vil være i stand til å produsere de neste tiårene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 440) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 37 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke forsking og utvikling av hydrogenproduksjon slik at denne blir mer energieffektiv» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 442) Hans Petter Andersen / Agder Energi AS type: Slette på side 38 / Linje: 10 - 12  

Innspill: Formuleringen «øke den fornybare energiproduksjonen og» strykes fra setningen «For å styrke Norges rolle som 
leverandør av fornybar energi, vil Venstre øke den fornybare energiproduksjonen og utvide overføringskapasiteten med 
flere kabler til Europa.»  

Kommentar: Norge har allerede mye fornybar energiproduksjon som kan gi grunnlag for å bli en leverandør til Europa.   

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 444) Ole Morten Vegusdal / Birkenes Venstre type: Legge til på side 38 / Linje: 12 

Innspill: Nytt avsnitt: 

Venstre vil utarbeide nasjonal plan for norsk vindkraft som tar hensyn til behov, naturkvaliteter og nettkapasitet. Venstre vil 
arbeide for at vindkraftverk kan utløse konsesjonskraftmidler til kommunene på lik linje med vannkraftverk. 

Kommentar: Jeg sitter i formannskapet i Birkenes kommune, Aust Agder, og vi har fremforhandlet avtale med EON-vind 
som skal behandles i kommunestyret i februar. Flere problemstillinger har vært fremme i denne saken: - store arealer går 
med og noen få tjener mye, kommunens inntekt er kun eiendomsskatten, som for øvrig også er en usikker inntekt. Vi blir 
også møtt med argumenter om at vi ikke har behov for kraften, fordi vi har overskudd på vannkraft i regionen. Vi blir også 
møtt med at økt produksjon av vindkraft vil ramme lønnsomheten i vannkraftproduksjonen og legge økt press på 
utvekslingskabler med utlandet. Mer utveksling med utlandet vil igjen sannsynligvis føre til økte strømpriser her til lands. 
Dessuten synes mange det er uheldig at EoN som er et internasjonalt konsern høster gevinsten, mens kommunen avspises 
med smuler. Derfor forslaget om konsesjonskraftmidler. 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 445) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 38 / Linje: 14 

Innspill: Hakepunktet «Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en 
strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi» strykes:  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås     

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 446) Joakim Karlsen / Østfold type: Endre på side 38 / Linje: 14 - 16  

Innspill: Hakepunktet «Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en 
strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi» endres til:  

«Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet ved å satse tungt på å kunne lagre fornybar 
overskuddsenergi.»  

Kommentar: Norge har allerede stort overskudd av fornybar energi. Vi må utnytte våre naturgitte ressurser til å legge til 
rette for at kullkraft kan forsvinne i Europa. Da må produsentene av vindkraft og solkraft ha en mulighet for å utligne 
ubalansen. Altså mer pumpekraftverk i Norge, ikke mer kraft. 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 448) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 38 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet 
for fornybar kraftproduksjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 449) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 38 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«støtte opp om et fullskala testanlegg for bølgekraft.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 450) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 38 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi incentivordninger til forskning på biomasse som energikilde» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 451) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 38 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stimulere til mer vindkraft ved å innføre nytt regelverk og skatteregime (naturressursskatt og konsesjonsavgift).» 

Kommentar: Lokal del av verdiskapinga og kompensasjon for naturinngrep som for vann. Parallelt med kravet fra 
oppdrettskommunene 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 453) Håvard Vannebo / Overhalla V type: Legge til på side 38 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at norske forbrukere ikke skal betale mer i strømpris fordi norskprodusert strøm eksporteres til utlandet. Norske 
forbrukere skal heller ikke subsidiere landstrøm til oljeplattformer eller til skip i norske havner.» 

Kommentar: Venstre taper omdømme fordi folk flest oppfatter at Venstre ikke bryr seg om kostnadsnivået til norske 
forbrukere (og samtidig viser sånn «rørende omsorg» for fattige familier). Det oppfattes slik at Venstre lar forbrukerne 
betale for det grønne skiftet. Dette er et dårlig budskap i valgkampen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås    

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 454) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 38 / Linje: 33 - 34  

Innspill: Setningen «Både energibruk og energiproduksjon i norske hjem og lokalsamfunn er viktige på veien mot et 
nullutslippssamfunn» endres til:  

«Effektivisering av energibruken kan være den viktigste og rimeligste veien for å redusere utslippene av CO2 og frigjøre 
norsk elektrisitet for et europeisk marked.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås     

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 455) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 38 / Linje: 34 

Innspill: Ordene «norsk kraft» endres til «norsk energi» i setningen «Norsk kraft energi er for verdifull til å sløses bort…» 

Kommentar: her bør vi være litt mer generelle. «energi» omfatter flere kilder 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 456) Hans Petter Andersen / Agder Energi AS type: Revurder på side 39 / Linje: 11 - 22  

Innspill: Vi ser gjerne at Venstre revurderer noen av punktene fra 11 til 22  

Kommentar: Agder Energi uttrykker bekymring for at verdien av det kollektive elektriske energisystemet undergraves av 
høye avgifter på elektrisitet ( avgifter er nå det største elementet på strømregninga), samtidig som det gis subsidier til lokal 
elektrisitetsproduksjon. Bygningsintegrert el-produksjon (BiPV) kommer på snart som standard. Vi har et betydelig 
kraftoverskudd som øker som følge av energieffetiviseringsdirektivet fra EU og nye byggeforskrifter. Vår bekymring er at 
kostnaden med å være på nettet blir for høy. Da mister lokale produsenter tilgang til markedet og prisen for nett går opp for 
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kraftkrevende industri og de som må være tilbake på nettet. For å kutte klimagassutslipp må fossil energi erstattes med 
fornybar energi. Men det oppnås ikke ved å bruke mindre elektrisitet eller ved å produsere mer elektrisitet desentralt. 
Norges elektrisitetsproduksjon er allerede tilnærmet helt fornybar. For å kutte klimagassutslipp må en hovedsakelig få til en 
konvertering fra bruk av bensin og diesel til bruk av elektrisitet, hydrogen e.l. i transportsektoren. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 458) Torgeir Anda / Egne vegne type: Slette på side 39 til 40 / Linje: 37 - 7  

Innspill: Avsnittet strykes 

Kommentar: I innledningen på side 38/10 omtales kull og gass som om de er likeverdige. Som kjent er utslippene av CO2 
dobbelt så høye som for gass i kraftproduksjonen. Det er også innbyrdes mangel på logikk at programmet foreslår at dette 
skal utredes (40/25-26), noe som er greit, men det over foreslås endringer før dette er utredet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås      

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 460) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: behov for presisering på side 40 / Linje: 1  

Innspill: «skattesystemet må endres» - hva menes med dette? 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar som ikke kan ivaretas pga manglende forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 461) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 40 / Linje: 2-4  

Innspill: Setningen «Noen selskaper har mottatt leterefusjonsstøtte på flere milliarder kroner uten å betale skatt av 
dette.» strykes. 

Kommentar: Årsaken til at de har mottatt refusjon er at de ikke er i skattbar posisjon. Rar og unødvendig setning her. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 462) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 40 / Linje: 7  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det er viktig at den resterende produksjonen av olje og gass på norsk sokkel har så lave utslipp som mulig. Det må være 
mer lønnsomt med energieffektiviseringstiltak for norsk petroleumsnæring gjennom en kombinasjon av mer gunstige 
avskrivningsregler og økt CO2-avgift. Det må også stilles strenge miljøkrav til Plan for utbygging og drift (PUD) og nye 
letelisenser. Det skal stilles krav til lavutslippsteknologi tilsvarende LNG fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen 
tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner.» 

Kommentar: Det er viktig at vi har politikk for å redusere utslippene på den resterende produksjon og leteaktivitet på 
sokkelen da dette er en av de største utslippskildene i Norge. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 463) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 40 / Linje: 9 

Innspill: Første del av hakepunktet «gi permanent vern av sårbare områder, …» endres til:  

«permanent verne sårbare områder,…» 

Kommentar: Gjøre setningen mer direkte og mindre politisk og indirekte. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 464) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 40 / Linje: 11  

Innspill: Ordet «iskanten» endres til «i og ved iskanten og polarfronten» til slutt i hakepunktet «gi permanent vern av 
sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære 
områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten.» 

Kommentar: Fordi vi ikke skal svekke politikken vår sammenlignet med 2013. Henger sammen med forslag # 368 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 467) Torgeir Anda / Egne vegne type: Slette på side 40 / Linje: 15 - 18  

Innspill: Hakepunktet «gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant 
annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til 
petroleumssektoren» strykes. 

Kommentar: I innledningen på side 38/10 omtales kull og gass som om de er likeverdige. Som kjent er utslippene av CO2 
dobbelt så høye som for gass i kraftproduksjonen. Det er også innbyrdes mangel på logikk at programmet foreslår at dette 
skal utredes (40/25-26), noe som er greit, men det over foreslås endringer før dette er utredet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 470) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 40 / Linje: 29 - 30 

Innspill: Hakepunktet «vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i 
fornybare og utslippsfrie sektorer.» strykes 

Kommentar: Å selge ut felleskapets verdier bør ikke være god Venstrepolitikk. I tillegg er det i et miljøperspektiv ikke riktig å 
selge ut fossil forurensning 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 470B) Mats Hansen / Nordland type: Slette på side 40 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Hakepunktet «vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i 
fornybare og utslippsfrie sektorer.» strykes 

Kommentar: Vi bør ikke selge oss ned i Statoil. Statoil kan endres innenfra til et energiselskap istedenfor et oljeselskap. Å gå 
til valg på å selge seg ned i en slik «folkekjær» bedrift kan gi oss motstandere vi ikke trenger.   

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 471) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 40 / Linje: 29 - 30 

Innspill: Ordene «vurdere å» strykes fra hakepunktet «vurdere å redusere statens eierandel på sokkelen og i Statoil for å 
omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer» 

Kommentar: « Vurdere å « er for forsiktig. Det er god porteføljeforvaltning av statens verdier å redusere oljeeksponeringen. 
Vellykkede prosjekter har uansett høy beskatning. 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 473) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 41 / Linje: 3  

Innspill: Ordene «myr og» legges til i setningen «… mangfold og støtte til bevaringstiltak for myr og tropisk skog.» 

Kommentar: drenering av myrområder fører til store utslipp av klimagasser 

Landsstyrets innstilling: Avslås        

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 476) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 41 / Linje: 17-19  

Innspill: Stryke formuleringen «til 6 milliarder årlig innen 2025» fra hakepunktet «trappe opp finanseringen av det norske 
klima- og skoginitiativet til 6 mrd. årlig innen 2025 og inkludere blå skog…» 

Kommentar: Urealistisk og unødvendig å tallfeste en eventuell økning. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 477) Naomi Ichihara Røkkum og Borgar Aamaas / type: Endre på side 41 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Endre ordene «fattige land» til «minst utviklede land» i hakepunktet «utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ 
hvor Norge betaler fattige land minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende 
fossilenergi, …» 

Kommentar: Vi må unngå en ordning som gjør at land som Saudi Arabia skal kompenseres for ikke å utvinne olje. MUL-land 
er en kategori som er opprettet av FN, og intensjonen i forslaget bevares gjennom denne presiseringen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 479) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 41 / Linje: 24 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Paris-avtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at 
denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i 
skog og internasjonale tiltak.» 

Kommentar: Paris-avtalen legger opp til oppdaterte forpliktelser hvert femte år. Den første runden med oppdaterte 
forpliktelser skal for Norges del sendes inn allerede i 2020. Vi er knyttet til EU for 2030-målet, men kan likevel øke 
ambisjonsnivået utover det EU beslutter, gjennom tiltak som ikke er dekket av den felles forpliktelsen med EU. Ettersom 
Stortinget har vedtatt at Norge skal være klimanøytralt innen 2030, må det målet ligge til grunn for en oppdatert 
forpliktelse som inkluderer internasjonal innsats. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 480) Håvard Vannebo / Overhalla V type: Endre på side 42 Linje: 10  

Innspill: Overskriften i underkap. 4.7 «Enklere å være miljøvennlig forbruker» endres til «Billigere å være miljøvennlig 

forbruker» 

Kommentar: Bedre salgsargument i valgkampen Blir det grønne skiftet dyrere for forbrukerne, må Staten inn å kompensere 
«på individnivå». 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 481) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 42 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Setningen «Tekstilindustrien er den tredje største industrien i verden og den mest forurensende industrien i 
verden.» endres til: 

«Tekstilindustrien er den tredje største industrien i verden og en av de mest forurensende.»  

Kommentar: Faktafeil i dagens program. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 482) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 42 / Linje: 26 - 28  

Innspill: Hakepunktet «innføre en avgift på matsvinn…» strykes.  
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Kommentar: En saus av urealistiske velmenende forslag i ett og samme punkt. Hvordan skal en f.eks. slik avgift utformes og 
hvor stor skal den være? 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 483 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 483) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 42 / Linje: 26 - 28  

Innspill: Hakepunktet «innføre en avgift på matsvinn…» endres til:  

«arbeide for reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden gjennom holdningsskaping, gjennomgang av lovverk, samt 
opprettelse av matsentraler» 

Kommentar: Vi ønskjer mindre pisk - mer info og gulrot 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 484) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 42 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«pålegge miljøavgift på ikkje-nedbrytbar emballasje.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (dekket flere andre steder i programmet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 486) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 42 / Linje: 32 -33  

Innspill: Hakepunktet «at Innovasjon Norge skal vektlegge bruk av klima- og miljøvennlig tekstiler ved støtte til designere 
og gründere» strykes. 

Kommentar: En helt meningsløs detaljstyring av Innovasjon Norge. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 5. MER MILJØVENNLIG TRANSPORT  
[side 43 - 51 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 487) Elisabeth Holter-Schøyen / type: Nytt forslag på side 43 til 50  

Innspill: Nytt avsnitt på passende sted i kap. 5 

«Sjøen (Oslofjorden) som transportåre. Den eneste transportveien med ubegrenset kapasitet og ferdig utbygget 
infrastruktur ligger tilnærmet ubenyttet, mens fremkommeligheten på land blir stadig forverret. Venstre ønsker en 
storsatsning på (Oslo)fjorden som transportåre. Kollektivsatsing på Oslofjorden kan bidra til å løse trafikkproblemene i 
områdene langs fjorden. Økt satsing på fjorden vil ta unna for mye av trafikkbelastningen som vi har i dag, med sprengte 
veier, dårlig bussfremkommelighet og fulle tog i morgen- og ettermiddagsrushet. Områdene rundt Oslofjorden vil ha en 
kraftig befolkningsvekst fremover, og økningen i transport skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Venstre ønsker en 
satsning på miljøvennlig kollektivtilbud på fjorden.» 

Kommentar: Det er et tankekors at man ikke tar seg råd til et godt utbygget ferge- og båttilbud i Oslofjorden, som er 
fjorden i det desidert tettest befolkede området i hele landet. Nesten to millioner mennesker bor rundt Oslofjorden, og 
mange pendler til og fra hovedstaden hver dag, eller kjører gjennom Oslo for å komme seg til den andre siden av fjorden. 
Likevel har man ennå ikke tatt i bruk Oslofjordens potensial som rutealternativ for kollektivtrafikk på en skikkelig og 
gjennomtenkt måte. Ny, miljøvennlig teknologi gjør også at reisen blir langt rimeligere enn dagens fergeløsning - som har 
vært motargumentet mot fergetransporten. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se også forslag # 554)         

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

 (# 488) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 43 / Linje: 3 - 8  

Innspill: Det innledende avsnittet i kap 5 endres til: 

«Vi er alle avhengig av velfungerende transportløsninger, men samtidig står transportsektoren for store klimautslipp i 
Norge. Skal vi nå målene om utslippsreduksjoner, må vi legge til rette for nye miljøvennlige løsninger for både vei, bane, sjø 
og i lufta. Målet er en utslippsfri transportsektor.» 

Kommentar: Bedre språk, ingen reelle endringer 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 489) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 43 / Linje: 24 

Innspill: Legge til formuleringen «, skinnebaserte» i setningen Til: Venstre vil bygge moderne, skinnebaserte 
høyhastighetsbaner som kan brukes…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 492) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 43 / Linje: 34  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«sikre universell utforming av all kollektivtrafikk (på vei, i luft og til vanns)» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 493) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 44 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Sitatet endres til:  

«Venstre vil fortsette å gjøre det billigere, enklere og trygt å velge nullutslippskjøretøy» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 494) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Legge til på side 44 / Linje: 14 

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Venstre ønsker derfor å etablere en egen førerkortkategori for nullutslippskjøretøy, B0, på samme måte som det går an å 
ta førerkort kun på automatgiret bil. Avgiften på oppkjøring til nullutslippsførekort halveres sammenliknet med førerkort 
for førerkort klasse B.»  

Kommentar: Mange steder i landet er ikke kollektivtilbudet utbygget slik at det er et reelt alternativ. Samtidig er det 
kostbart å ta førerkort. Et godt virkemiddel- gulrot til et grønt skifte- vil være å tilby å kunne kjøre opp til B0 (B- null) til halv 
pris. 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 495) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 44 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Legge til ordet «forbrukere» i setningen i faktaboksen: «Likevel velger fortsatt mer enn tre av fire forbrukere 
forurensende bensin- og dieselbiler når de kjøper ny bil.» 

Kommentar: Sette inn ordet «forbrukere». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 496) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 44 / Linje: 28 - 29 

Innspill: Endre ordet «drivstoff» til «biodrivstoff» i hakepunktet «gjøre miljøvennlige biodrivstoff billigere og øke 
kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 497) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 44 / Linje: 28 - 29 

Innspill: Ordene «billigere og» endres til «konkurransedyktig ved å» i hakepunktet «gjøre miljøvennlige drivstoff billigere 

og konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff»  

Kommentar: Vi har i realiteten få virkemidler for å gjøre miljøvennlig drivstoff billigere. El- og hydrogen er i liten grad 
avgiftsbelagt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 498) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 44 / Linje: 28 - 29 

Innspill: Første del strykes og ordet «betydelig» legges til i hakepunktet «gjøre miljøvennlig drivstoff billigere og øke 
kostnaden betydelig ved bruk av fossilt drivstoff.» 

Kommentar: kostnaden må økes med flere kroner for at det skal skje en endring 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 499) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 44 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Siste del av hakepunktet «gjøre miljøvennlig drivstoff billigere og øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff.» 
strykes 
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Kommentar: I Finnmark fører økt avgifter til fossilt drivstoff at folk melder seg ut av Venstre. Det er tilstrekkelig (og 
fremstår kun positivt) at vi sier at miljøvennlig drivstoff skal bli billigere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 500) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 44 / Linje: 30  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke avgiftene for import av diesel- og bensindrevnebiler, og benytte inntektene fra avgiften til å øke vrakpanten på eldre 
biler» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 501) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 44 / Linje: 30 - 31 

Innspill: Formuleringen «som et varig prinsipp» strykes fra hakepunktet «miljødifferensiere bompengesatser og 

fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp» 

Kommentar: Gitt en ønsket utvikling hvor de fleste kjøretøy blir utslippsfrie på sikt, er det neppe bærekraftig å love disse 
halv bompengesats som et varig prinsipp. Vi bør imidlertid kunne love det ut kommende stortingsperiode. 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 501B) Susanne Bondevik / Gamle Oslo type: Slette på side 44 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Formuleringen «som et varig prinsipp» strykes fra hakepunktet «miljødifferensiere bompengesatser og 
fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp» 

Kommentar: Det vil gå hardt utover inntekter i tiden fremover. Jeg mener det bør være halv takst inntil nullutslippsbiler er 
konkurransedyktige mot fossile biler og i flertall, men ikke for alltid (slik jeg nå tolker programmet).  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 502) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 44 / Linje: 35  

Innspill: Ordet «elbil» endres til «elkjøretøy» i hakepunktet «samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende 

nettverk av energistatsjoner som tilbyr lading av elbiler elkjøretøy og …  

Kommentar: vi må ha mulighet for å lade tyngre kjøretøy og (f.eks. elbusser)  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 503) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 44 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for 
dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 504) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 44 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  



 

 182 

«at CO2-avgift på drivstoff øremerkes utbygging av ladenettverk langs fylkes- og riksveiene»  

Kommentar: vi trenger raskere utbygging av ladenettverk for å få flere til å bytte ut fossil-bilene sine med el-bil 

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 505) Naomi Ichihara Røkkum og Borgar Aamaas / type: Legge til på side 44 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt (primærforslag):  

«innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff»  

Sekundærforslag:  

«utrede om det er mulig å innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff»   

Tertiærforslag  

«utrede om det er mulig å innføre et krav om at alle nye bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff»  

Kommentar: Byggetempoet for ladestasjoner mv. må betraktelig opp for at større deler av landet kan være med på det 
grønne (transport)skiftet.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 506) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Legge til på side 44 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«innføre halv pris på oppkjøring til førerkort for nullutslippskjøretøy» 

Kommentar: Ved å tilby halv pris på oppkjøring til nullutslippskjøretøy gir vi den oppvoksende generasjon en gulrot for å 
velge nullutslippskjøretøy foran fossile kjøretøy. Mange steder i landet er ungdom avhengig av førerkort, dette gir dem 
muligheten til å velge grønt.  

Landsstyrets innstilling: Avslås          

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 507) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 45 / Linje: 8  

Innspill: Fjerne ordene «i tillegg» fra setningen «Effektene av kollektivsatsing er størst når vi i tillegg klarer å redusere 

biltrafikk.  

Kommentar: Fjerne ordene «i tillegg». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 509) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 45 / Linje: 16  

Innspill: Prosentsatsen «70 %» endres til «75 %» i hakepunktet «at staten skal betale minst 70 % 75 % av investeringene 
ved større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 509B) Andreas Økland / type: Endre på side 45 til 45 / Linje: 16  

Innspill: Prosentsatsen «70 %» endres til «75 %» i hakepunktet «at staten skal betale minst 70 % 75 % av investeringene 

ved større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar: Staten bør kunne bidra med tre kroner per krone man investerer lokalt, ikke bare to komma ett eller annet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 510) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 45 / Linje: 17  

Innspill: Formuleringen «, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» strykes fra hakepunktet «at staten skal 
betale minst 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar: Det er tilstrekkelig at vi generelt støtter 70% på kollektivprosjekter. Å nevne noen prosjekter konkret, særlig 
kun to by-eksempler, kan tolkes som en prioritering av disse og vil binde store summer. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 510B) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 45 / Linje: 17  

Innspill: Formuleringen «, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» strykes fra hakepunktet «at staten skal 
betale minst 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar: Vi ønsker bedre kollektivtransport i andre deler av landet også. Ved å gi eksempler forteller man velgerne 
hvilke prioriteringer man ønsker. Dette slår uheldig ut i de delene av landet som ikke er nevnt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 510C) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Slette på side 45 / Linje: 17  

Innspill: Formuleringen «, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» strykes fra hakepunktet «at staten skal 

betale minst 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter, slik som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen» 

Kommentar: Bør ikke nevne to prosjekter i to byer. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 511) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Legge til på side 45 / Linje: 17  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «at staten skal betale minst 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter, slik 
som ny t-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen og tilrettelegging for økt kollektivtrafikk i mindre byer» 

Kommentar: Å investere i infrastruktur for kollektivtrafikk er viktig for å få opp andelen som bruker kollektivtrafikk i mindre 
byer. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 513) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Endre på side 45 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale 
kollektivtransporten» endres til  

«overføre ansvaret for kollektivtrafikktransport inklusive lokaltog til de nye folkevalgte regionene.» 

Kommentar: Kollektivtransport må koordineres over større områder, slik at hele regionen blir ivaretatt. Det er også best at 
alle transportmidler blir koordinert samlet, slik at de korresponderer og kan brukes sømløst, og ikke konkurrerer med 
hverandre.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 514) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 45 / Linje: 23  

Innspill: Ordet «kjørefelt» endres til «kollektiv-/sambruksfelt» i hakepunktet «bedre fremkommeligheten for 
kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt kollektiv-/sambruksfelt til kollektivtrafikk.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 515) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 45 / Linje: 25  

Innspill: Hakepunktet «stille krav om nullutslipp fra kollektivtransport innen 2020» strykes. 

Kommentar: Komplett urealistisk og hemningsløst dyrt å ha f.eks. nullutslippsferger på alle strekninger fra 2020 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 516) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 516) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 45 / Linje: 25  

Innspill: Hakepunktet «stille krav om nullutslipp fra kollektivtransport innen 2020» endres til:  

«stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025» 

Kommentar: Det opprinnelige målet er ikke realistisk. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 517) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 45 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«arbeide for å senke prisene på kollektive transportmidler med 20 prosent gjennom økte statlige overføringer.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 518) Gaute Gaasemyr / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 45 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransport»  

Kommentar: Mange steder i Norge, spesielt i storbyene, er kollektivtransporten dårlig utformet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Å komme seg på buss, trikk eller t-bane er ikke alltid like enkelt for en rullestolbruker. Informasjon om 
rutetabeller etc. finnes heller ikke i blindeskrift. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 518B) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 45 / Linje: 25  

Innspill: Stille krav om universell utforming av all kollektivtransport på land, luft og i vann. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: # 518 med til dels samme meningsinnhold innstilles. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 519) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 45 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «eller» endres til «og» i setningen «Hver eneste sykkeltur eller og gåtur, enten den skjer…»  

Kommentar: Bytte ut ordet «eller» med «og». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 520) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 46 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Setningen «På disse sykkelveiene skal det også være attraktivt å bruke elsykkel» strykes. 
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Kommentar: Helt meningsløs setning. Det er jo helt åpenbart. Her virker det som om «vi må si noe om elsykkel» har vært 
hovedbegrunnelse 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 521) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 46 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Hakepunktet «rydde opp i regelverk rundt vikeplikt…» strykes 

Kommentar: Mulig det har en edel hensikt, men det er umulig å forstå hva som menes med punktet slik det nå står 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 522) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 46 / Linje: 32 - 35  

Innspill: Hakepunktene «øke tilskuddsordningen for økt sykkelbruk …» og «at fordelingsnøkkelen i tilskuddsordningen…» 
strykes. 

Kommentar: Økonomisk uansvarlig og ikke gjennomførbart 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 523) Gaute Gaasemyr / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 46 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge bedre til rette for framkommelighet for bevegelseshemmede i det offentlige rom»  

Kommentar: Mange steder er det problematisk for bevegelseshemmede å ta seg fram på fortau eller andre steder for 
fotgjengere. I Oslo og andre storbyer er det mange steder høye fortauskanter etc. som gjør det vanskelig å komme fram for 
rullestolbrukere og andre med bevegelseshemminger. Det er derfor viktig at det blir bedre tilrettelagt for personer som har 
vanskelig for å ta seg fram utendørs i byer og tettsteder. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 524) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 46 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre universell utforming av alle gang og sykkelveier innen 10 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 525) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 46 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Sitatet «Venstre vil skape en konkurransedyktig jernbane» strykes. 

Kommentar: Vi ønsker å utrede jernbane til Finnmark. Skal den være konkurransedyktig, blir det aldri noe av jernbanen. Kan 
heller si noe om at «jernbane er et godt miljøalternativ» 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 526) Jonas Vevatne / Asker V type: Slette på side 47 / Linje: 8 - 10  

Innspill: Formuleringen «i kombinasjon med åpning for konkurranse» strykes fra setningen «Bedre koordinering med lokalt 

kollektivtilbud, langsiktig planlegging av nye linjer og en helhetlig tenkning i kombinasjon med åpning for konkurranse gir et 
bedre tilbud til passasjerene.  
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Kommentar: dette er en påstand. det gjenstår å se om det faktisk vil bli tilfellet. eller om Solvik-Olsen lykkes med strategien 
om mer tog for pengene, men ikke mer penger til tog... 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 528) Petter Johan Holth / type: Endre på side 47 / Linje: 22 - 24 

Innspill: Stryk byen «Bergen» fra hakepunktet «begynne planlegging av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim 
og Stavanger, med sikte på å bygge høyhastighetslinjer/lyntog. 

Kommentar: Kun deler av banen til Bergen er realistisk å bygge ut 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 529) Roger Granum / Oppland Venstre type: Endre på side 47 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet «begynne planlegging av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, med sikte 
på å bygge høyhastighetslinjer/lyntog» endres til: 

«begynne planleggingen av fjernstrekningene fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger med sikte på å bygge 
høyhastighetslinjer/lyntog». 

Kommentar: Begrunnelse: Det er stort sett enighet om trasévalg nordover til Trondheim fra Oslo, mens trasévalg vestover 
har to alternativer. Det ene er å følge Sørlandsbanen og Bergensbanen til hhv Stavanger og Bergen. Det andre alternativet 
er en ny trasé over Haukeli med Y-forbindelse til både Bergen og Stavanger. Sistnevnte alternativ gir samtidig 
lyntogforbindelse mellom Berge og Stavanger. Ved å ramse opp byene i den rekkefølgen vi foreslår, ekskluderes ingen av de 
to alternativene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 531) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 47 / Linje: 24  

Innspill: Legge til ordet «for» i hakepunktet «begynne planlegging av fjernstrekningene fra Oslo til Bergen, Trondheim og 
Stavanger, med sikte på å bygge høyhastighetslinjer for lyntog»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 532) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 47 / Linje: 28  

Innspill: Årstallet «2025» endres til «2032» i hakepunktet «bygge et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for 
høye hastigheter (minst 250 km/t), og som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, 
Halden, Skien) innen 2025 2032-2034» 

Kommentar: 2025 er helt urealistisk, både økonomisk og fysisk.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 533) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 47 / Linje: 28  

Innspill: Årstallet «2025» endres til «2030» i hakepunktet «bygge et jernbanenett med dobbeltspor som er tilrettelagt for 
høye hastigheter (minst 250 km/t), og som har en halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, 
Halden, Skien) innen 2025 2030» 

Kommentar: Realistisk 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag om å endre årstall til 2032-2034 i forslag #532 som innstilles.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 534) Hans Kristian Voldstad / type: Nytt forslag på side 47 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«bruke overskudd og egenkapital i Avinor til å finansiere infrastruktur for lyntog som kan erstatte flyreiser.» 

Kommentar: Avinors monopolinntekter bør også brukes til å utvikle mere miljøvennlig passasjer- og godstransport. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 536) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 47 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utvide flytoget til et flytogtriangel mellom flyplassene Torp (Sandefjord), Rygge (Moss) og Gardermoen (Jessheim).»   

Kommentar: I dag stopper flytoget i Drammen, som ikke har noen flyplass... Dette forutsetter full høyhastighets dobbeltspor 
på hele strekningen. Det vil også kunne være med å redusere behovet for utvidelse av flyplassen på Gardermoen med en 
tredje rullebane. Vi har allerede nok rullebaner på Østlandet, men trenger bedre kommunikasjon mellom dem. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 537) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 48 / Linje: 2  

Innspill: Stryke ordet «kraftig» fra hakepunktet «øke investeringene til jernbane kraftig fra dagens nivå.» 

Kommentar: Vi har allereie trappa opp jernbaneinvesteringane svært mykje i innverande periode, og vedlikehaldsetterslepet 
går no ned. Investeringane bør halde fram med å auke, men med tanke på kor trange offentlege budsjett blir framover, er 
det kanskje grunn til å vere noko tilbakehaldne med tanke på kva som er realistisk å prioritere. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 538) Jan Kløvstad / Agder type: Endre på side 48 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Siste del av hakepunktet «…,inkludert sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen strykes.»  

I stedet foreslås et nytt hakepunkt  

«Intercitysatsingen på Vestfoldbanen må prioriteres og må gjennomføres med dobbeltspor helt fram til Brokelandsheia 
innen 2027. Grenlandsbanen (sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen) må inkluderes i dette 
intercityprosjektet, og må også ferdigstilles innen 2027 i samsvar med utarbeidet konseptvalgsutredning.»  

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 540) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 48 / Linje: 11  

Innspill: Overskriften i avsnitt 5.4.2 endres fra «Lokaltogene» til «Bygg rundt jernbanestasjonene. Mer gods på bane.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 541) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 48 / Linje: 16 - 17 

Innspill: Formuleringen «Østlandsstjerna» enders til «Citylink» i setningene «På Østlandet bør Østlandsstjerna Citylink 
være strategien for jernbanebygging. Østlandsstjerna Citylink inkluderer 12 grenbaner (toglinjer) rundt Oslo.»  

Kommentar: Bytt ut Østlandsstjerna med Citylink som er det riktige («nye») navnet på dette samarbeidet. Både i linje 16 og 
17. Videre bør det vel stå grenbaner fremfor toglinjer  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 541B) Elisabeth Holter-Schøyen / type: Endre på side 48 til 48 / Linje: 16 - 17  

Innspill: Formuleringen «Østlandsstjerna» enders til «Citylink» i setningene «På Østlandet bør Østlandsstjerna Citylink 
være strategien for jernbanebygging. Østlandsstjerna Citylink inkluderer 12 grenbaner (toglinjer) rundt Oslo.»  

Kommentar: Bytt ut Østlandsstjerna med Citylink som er det riktige («nye») navnet på dette samarbeidet. Både i linje 16 og 
17. Videre bør det vel stå grenbaner fremfor toglinjer. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 542) Jonas Vevatne / Asker V type: Legge til på side 48 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«bygge ny jernbanetunnel gjennom Oslo som er en forutsetning for utbyggingen av Intercity-triangelet»  

Kommentar: vi vil ikke få noen ønsket effekt av InterCity-satsningen dersom vi ikke får ny tunnel gjennom Oslo. Et varslet 
hjerteinfarkt! https://www.venstre.no/artikkel/2013/02/09/oslo-venstre-vil-sikre-en-ny-oslo-tunnel/ 

Landsstyrets innstilling: Avslås (er en del av avtalen om NTP. Bør eventuelt flyttes til side 47, linje 28 (hvor Intercity 
omtales)) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 543) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 48 / Linje: 25  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «bygge elektrifisert dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. Mellom Ranheim og Hommelvik skal sporet 
legges i tunnel. Venstre vil ha dette prosjektet inn i første nasjonale transportplan.  

✓ bygge ut jernbanen på strekningen før en eventuell utvidelse av motorveien mellom Trondheim og Stjørdal.  

✓ i neste planperiode bygge dobbeltspor videre fra Trondheim til Støren og fra Stjørdal til Steinkjer.» 

Kommentar: Det er allerede vedtatt at Trønderbanen og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Får vi elektrifisert dobbeltspor 
mellom Trondheim og Stjørdal vil det bli mulighet for flere togavganger, og da vil sannsynligvis flere velge å ta tog til 
Værnes i stedet for å kjøre bil som mange gjør i dag. Forslaget er i tråd med det som understrekes i programmet, nemlig at 
jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet. 

Landsstyrets innstilling: De to første setningene i første hakepunkt innstilles. Øvrig tekst avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 544) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 25  

Innspill: Legge til «og Jærbanen» til slutt i hakepunktet «bygge ut dobbeltspor på Ofotbanen og Jærbanen» 

Kommentar: Dobbeltspor på Jærbanen bør komme snarest mulig. Når de først nevner Ofotbanen vil det være fornuftig å ta 
med Jærbanen i samme linje. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 545) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 48 / Linje: 26  

Innspill: Endre «hydrogendrevne» til «hydrogen/biogassdrevne» i hakepunktet «innføre hydrogendrevne/biogassdrevne 
tog på Nordlandsbanen og Raumabanen. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 546) Raymond Londal / Alta Venstre type: Endre på side 48 / Linje: 27  

Innspill: Endre hakepunktet «utrede jernbane i nord» til:  

https://www.venstre.no/artikkel/2013/02/09/oslo-venstre-vil-sikre-en-ny-oslo-tunnel/
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«utrede jernbane fra Fauske, gjennom Finnmark til Kirkenes» 

Kommentar: Utrede i nord blir for vagt.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 547) Naomi Ichihara Røkkum og Borgar Aamaas / type: Endre på side 48 / Linje: 33 - 34  

Innspill: Endre hakepunktet «oppgradere linjen fra svenskegrensen til Halden, med sikte på å redusere stigningen for å øke 
godstransporten» til  

«oppgradere linjen fra svenskegrensen til Halden og samarbeide med nabolandene om den videre togstrekningen, med 
sikte på å øke godstransporten»  

Kommentar: For at dette skal ha en reell effekt, må den videre strekningen også oppgraderes. Dette påpekes av 
Transportøkonomisk institutts (TØI) rapport 1118/2010, og de sier videre at Norge må samarbeide med nabolandene for å 
få dette på plass.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 549) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre universell utforming av alle lokaltog innen 10 år, sikre universell utforming av alle lokaltogperronger innen 10 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 550) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 48 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«bygge ut dobbeltspor Sandnes-Egersund» 

Kommentar: Flere beregninger viser at dette er en samfunnsmessig meget lønnsom utbygging. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 552) Stein Inge Dahn / type: Endre på side 49 / Linje: 5 - 11 

Innspill: Setningene «Tilrettelegging for økt bruk av ny teknologi kan gi Norge nye konkurransefortrinn i konkurransen mot 
andre internasjonale aktører. Venstre ønsker å legge til rette for utviklingen av og bruken av autonome skip i norske 
farvann. Autonome skip vil øke norsk konkurransekraft grunnet lavere mannskapskostnader, tryggere seilingsruter og 
energieffektivisering. Venstre vil satse på forskning og utvikling av autonome skip som vil gi Norge et konkurransefortrinn i 
eksport av teknologien til utlandet.» endres til:  

«På grunn av landets naturlige tilknytning til sjøen og vår beliggenhet, og på grunn av den kompetanse som norske sjøfolk, 
rederier og andre i den maritime klyngen har bidratt med, har norsk skipsfartsnæring alltid vært blant de aller beste til å 
utvikle ny teknologi. Dette ønsker Venstre å bygge videre på. Venstre anser nasjonal og internasjonal skipsfart som en viktig 
bidragsyter til grønn vekst. Mer frakt av gods med skip er både rasjonelt, viktig for norsk industri - og et avgjørende grep for 
å bidra til en miljø- og klimavennlig transportsektor. Samtidig erkjenner Venstre at skipsfarten i dag representerer 
betydelige og uakseptable belastninger på miljøet, både ved utslipp av klimagasser og ved utslipp av avgasser som 
representerer en stor helsefare for mennesker i havner og kyststrøk. Også utslipp til sjøen er et stort miljøproblem, spesielt 
for store passasjerskip med tusenvis av mennesker om bord. Dessuten bidrar skipsfartsnæringen til veldig store 
miljøbelastninger når utrangerte skip hugges opp i den tredje verden.» 

Kommentar: eg er ikke negativ til mer robotisering og automatisering i transportsektoren generelt, og i skipsfartsnæringen 
spesielt, tvert i mot. Jeg er også enig i at Norge vil kunne dra nytte av å ligge i tet her. Men jeg mener at utviklingen av 
autonome skip gis alt for fremtredende plass i kapittelet som har «Miljøvennlig sjøfart» som overskrift. Med all respekt: 
Dette er i dag litt «science fiction». Jeg er IKKE enig i at en fremtid med autonome skip vil være det som løser de store klima- 
og miljøbelastningene som internasjonal skipsfart er preget av i dag. Dersom autonome skip skal omtales i programmet, bør 
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dette flyttes til andre kapitler i programmet, for eksempel kapittel 8. Jeg foreslår derfor også å fjerne det første kulepunktet 
på side 49 (linje 22 og 23). 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 553) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 49 / Linje: 8, 10 og 22 

Innspill: Ordet «autonome» endres til «selvstyrende» 

Kommentar: Fint om alle som leser programmet faktisk forstår det som står der. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 555) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 49 / Linje: 20  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Skipsfartens utslipp av kloakk og gråvann skader livet i havet, og bør derfor begrenses mye mer enn hva tilfellet er i dag. 
Dette gjelder spesielt utslipp fra cruiseskip med mange mennesker om bord.» 

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 556 under som innstilles. Det holder at samme meningsinnhold står en gang) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 556) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 49 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for 
at skipene pålegges å benytte disse anleggene» 

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 557) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Legge til på side 49 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«stille krav til at alle havner og fiskerihavner skal ha landstrøm» 

Kommentar: Å legge til rette for at skip og fiskerifartøy skal ha tilgang på landstrøm vil være en katalysator for å få 
fartøyene over på miljøvennlige alternativ. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 558) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 49 / Linje: 26  

Innspill: stryke ordene «redusere havneavgift og» fra hakepunktet «redusere havneavgift og endre avgiftssystemet for 
godstransport slik at…»  

Kommentar: Dette er en kommunal avgift 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 558B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 49 / Linje: 26  

Innspill: stryke ordene «redusere havneavgift og» fra hakepunktet «redusere havneavgift og endre avgiftssystemet for 
godstransport slik at…»  

Kommentar:  



 

 191 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 559) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 49 / Linje: 31  

Innspill: «..og hydrogen som energibærer» til slutt i hakepunktet «etablere virkemidler for utvikling og innfasing av 
lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 560) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 49 / Linje: 34 - 35  

Innspill: Hakepunktet «styrke innovasjonslåneordningen til miljøvennlige nybygg av skip…» endres til: 

«styrke innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge slik at det kan tas høyere risiko i prosjekter knyttet til miljøvennlige 
nybygg av skip…» 

Kommentar: Mer korrekt beskrivelse. Det er ingen egen innovasjonslåneordning for skip slik man kan få inntrykk av i 
opprinnelig tekst, men en generell låneordning i Innovasjon Norge (dette er også formuleringen regjeringen brukte i forb. 
med statsbudsjettet 2016.) 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 561) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 49 / Linje: 37  

Innspill: Legge til «kommune,» i hakepunktet «stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige 
fergeanbud, både fra kommune, stat og fylkeskommuner 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 562) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 49 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forbedre havneservicefasilitetene med landstrøm, kloakk, gråvann, spillolje, landstrøm for å kutte miljøavgifter» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i eksisterende tekst og/eller andre forslag som er innstilt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 563) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 49 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip.» 

Kommentar: Elektrifiseringen stopper opp grunnet for mange ulike standarder 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 563B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 49 / Linje: 37  

Innspill: «at Norge skal innta en sentral rolle for å sikre universell internasjonal utforming av landstrøm for cruiseskip» 

Kommentar: Utslipp fra cruiseskip medfører store lokale forurensninger flere steder Norge. Med økende turisme de siste 
årene har dette problemet blitt større.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (dvs. ordlyden i forslag # 563 innstilles) 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 564) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 50 / Linje: 1 

Innspill: Endre ordet «cruiseskip» til «skip» i hakepunktet «jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra cruiceskip i 
klimaregnskapene i verdens land» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

(# 565) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 50 / Linje: 2  

Innspill: Slette ordene «i verdens land» i hakepunktet «jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra cruiceskip i 
klimaregnskapene i verdens land» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

(# 566) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 50 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre en passasjerskatt for utenlandske cruiseskip som anløper norske havner tilsvarende ordningen som finnes i EU for 
skip registret utenfor EU.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 567) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 50 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm.» 

Kommentar: Skip fører blant annet til luftforurensing i byene 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 568) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Nytt forslag på side 50 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP.» 

Kommentar: Temaet kan også flyttast til fiskerikapitlet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 569) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 50 / Linje: 8  

Innspill: Betegnelsen «Gardermoen» endres til «Oslo Lufthavn» i setningen «Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 
på Gardermoen Oslo Lufthavn.» 

Kommentar: Det presise navnet på «Gardermoen» er vel «Oslo Lufthavn». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 570) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 50 / Linje: 8  
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Innspill: Legge til «og rullebane 2 på Flesland.» til slutt i setningen «Venstre sier nei til en utbygging av rullebane 3 på 
Gardermoen og rullebane 2 på Flesland.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 572) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 50 / Linje: 11 - 13  

Innspill: Setningen «Venstre mener taxfreeordningene har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å 
oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt.» endres til:  

«Venstre mener taxfreeordningene på norske flyplasser har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å 
oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt der.» 

Kommentar: Spesifisere at det er taxfreesalget på norske flyplasser og ikke taxfreesalget for øvrig (f.eks. på cruiseskip) som 
partiet ønsker fjernet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 574) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 50 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Venstre ønsker å sørge for drift av norske flyplasser gjennom statlige bevilgninger.» 

Kommentar: Partiet må tilby alternativ finansiering av driften av norske flyplasser enn taxfreesalg. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i forslag # 573 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 576) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Slette på side 50 / Linje: 23  

Innspill: Stryk hakepunktet «legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff». 

Kommentar: Begrunnelse: «Bærekraftig biodrivstoff» finnes ikke innen luftfarten, og særlig ikke i de mengdene som måtte 
til for å bidra selv med en symbolsk omlegging fra vanlig flybensin til biodrivstoff. Begrepet er kanskje egnet til å gi dem som 
flyr bedre samvittighet, men bidrar enten ikke i det hele tatt eller negativt i det totale klimaregnskapet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 579) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 50 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til:  

«avvikle taxfreesalget på norske flyplasser og finansiere driften av norske flyplasser gjennom statlige bevilgninger» 

Kommentar: Partiet må tilby alternativ finansiering av driften av norske flyplasser. Spesifisere at det er taxfreesalget på 
norske flyplasser og ikke taxfreesalget for øvrig (f.eks. på cruiseskip) som partiet ønsker fjernet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 581) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 50 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utvikle gode rutetilbud ved flyplasser som ikke har alternativ transport- og reisemuligheter på grunn av lange avstander» 

Kommentar: Viktig at en ser på flyreiser som en naturlig del av reisemulighetene i områder med lange avstander 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 582) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 50 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forlenge rullebanene ved stamlufthavner slik at flyselskapene kan ta ned større og mer miljøvennlige fly.» 

Kommentar: På grunn av korte rullebaner må det i dag settes begrensinger i antall passasjerer. Dette er lite miljøvennlig da 
kapasiteten bør kunne utnyttes på flyene 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 583) Jonas Vevatne / Asker V type: Slette på side 50 / Linje: 32 - 35  

Innspill: Avsnittet om etablering av Nye Veier strykes.  

Kommentar: det er vel verd en diskusjon om Nye veier faktisk har gitt de ønskede effektene - og hvilke miljø- og 
klimakonsekvenser har dette?? 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 584) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 51 / Linje: 3 - 6  

Innspill: Setningen «Nye Veier AS er med på å… … effektivisere sin veiutbygging.» strykes 

Kommentar: Unødvendig hyllest av Nye Veier og i realiteten det samme som står tidligere 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 585) Jonas Vevatne / type: Endre på side 51 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Setningen «Men kvalitet på veien er viktig, og vi må stille klimakrav i anleggsprosessen.» endres til: 

«Likevel er kvalitet på veiene er viktig, og vi må stilles klimakrav til både materialbruk og lavere utslipp fra selve 
anleggsprosessen. Klimagassregnskap må være viktig styringsredskap. Vei- og jernbaneprosjekt må også tilpasses et klima 
som er i endring med høyere nedbørintensitet, endret fryse-tine-syklus or risiko for skred samt et stigende havnivå.» 

Kommentar: Betong og stål står for hhv fem og tre prosent av de globale klimagassutslippene. Det ødsles med OPS/XPS og 
kalk og sement i norske veiprosjekter. Dette er knappe ressurser som må husholderes med - og i tillegg kommer 
klimadimensjonen i dette. potensialet for å kjøre mer energieffektive anleggsprosesser er virkelig til stede også i 
veiprosjekter. Også anleggsnæringen må kjenne på kravene om fossilfritt slik byggenæringen nå gjør. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

(# 586) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 51 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Setningen «Venstre vil også øke kontrollaktiviteten langs veiene.» strykes 

Kommentar: Betyr enten økt elektronisk overvåkning, eller mer ressurser til politiet til kontroller. Ingen av delene er 
fornuftig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 587) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 51 / Linje: 19  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Vi vil ha en tredeling av betalingssystem for bommer og ferger Etter at vi nå har fått et høyt antall el-biler på norske veier, 
og nye hybridbiler og gassdrevne biler kommer for fullt, vil vi tredele betalingssystemet, slik at utslippsfrie biler betaler 1/3 
av full pris. Lavutslippsbiler som hybrid og gass betaler 2/3 av fullpris, mens biler som går på tradisjonelt fossilt drivstoff 
betaler ful pris. Dette skal gjelde for alle ferger, bomstasjoner og bomringer, uavhengig av om de er betjente eller ikke. Det 
samme kan også gjøres på parkeringsavgifter.» 

Kommentar: Nytt avsnitt før kulepunktene. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 589) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 51 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «bedre vedlikehold av veinettet, og prioritere de mest trafikkerte områdene samt 
områder der bane og sjø ikke er transportalternativ. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 590) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 51 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekt.» 

Kommentar: I Statsbudsjettet 2017 kom det inn en tilskuddsordning for eksisterende bompengeprosjekt på 500 mill. pr år. 
Det er bedre å bruke midlene på nye tiltak enn å subsidiere eksisterende og allerede vedtatte bompengeprosjekt der 
trafikken er størst. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 591) Jonas Vevatne / Asker V type: Slette på side 51 / Linje: 25 - 27  

Innspill: Hakepunktet « åpne for prosjektfinansiering av helhetlige veipakker som sikrer næringslivets behov gjennom 
offentlig-privat samarbeid (OPS), der det finnes kontantstrøm til å dekke inn lånekostnadene» strykes 

Kommentar: OPS fortjener en diskusjon. Meget problematisk mhp miljø og klima.. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 6. GRØNN BY- OG STEDSUTVIKLING  
[side 52 - 56 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 592) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 52 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Setningene «Det er her vi bor. Det er her vi beveger oss…» strykes.  

Kommentar: Unødvendig svada. Bidrag til å redusere lengden på programmet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 593) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 52 / Linje: 20  

Innspill: Setningen «For at det skal være mulig å leve grønnere, må byer…» endres til:  

«For at det skal være mulig å leve så miljøvennlig som mulig, må byer…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 594) Jonas Vevatne / Asker V type: Endre på side 52 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Ordene «klima og» legges til i setningen «Venstre vil sørge for økt plan-, klima og miljøkompetanse i 
kommunene.» 

Kommentar: Også KLIMAkompetanse er viktig - både klimakutt og klimatilpasning 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 595) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 52 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Ordet «staten» endres til «offentlige instanser» i hakepunktet «at staten offentlige instanser alltid skal bygge i 

tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 596) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 52 / Linje: 29 - 30 

Innspill: Hakepunktet «at staten alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling» endres til: 

«at både staten, fylkene og kommunene skal bygge klima- og miljøvennlig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 597) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 53 / Linje: 1  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn 
eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene.» 

Kommentar: La kommuner gi mulighet for å gi gulrot til dem som investerer i grønne bygg. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 598) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 53 / Linje: 1 - 3 

Innspill: Ordet «fylkene» endres til «fylkeskommunene/de ny regionene» i hakepunktet «gi fylkene fylkeskommunene/de 
ny regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og 
lokale planer som sikrer helhetlig by-, transport, og arealpolitikk» 

Kommentar: Unødvendig svada. Bidrag til å redusere lengden på programmet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 599) Sissel Arctander / type: Legge til på side 53 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Legge til «på et overordnet regionalt nivå.» til slutt i hakepunktet «gi fylkene i oppgave å utarbeide regionale 
planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer helhetlig by-, 
transport, og arealpolitikk, på et overordnet regionalt nivå. 

Kommentar: Det utredes og planlegges mer og mer, men det tar opp mye kapasitet og det er viktig at planene ikke 
bestemmer mer enn nødvendig, slik at kommunene gjennom lokaldemokratiet får styre mest mulig selv. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 600) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Til videre utredning på side 53 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Utrede dette punktet sett i lys av innspillet på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/byer-som-vokser-skal-se-
boliger-og-transport-i-sammenheng/id2523509/ . 

Kommentar: Bør utredes i lys av regjeringens innspill. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (generell merknad uten konkret forslag) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 601) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 53 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Hakepunket «at plan- og bygningsloven skal forvaltes i sin helhet av Klima- og miljødepartementet» strykes. 

Kommentar: Når det står at ansvaret for loven, i sin helhet, skal flyttes til KLD virker det som om Venstre ønsker å flytte 
arealpolitikken vekk fra kommunene og til staten. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 602) Sissel Arctander / type: Legge til på side 53 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Legge til «slik at dette kan ivaretas i gode helhetsløsninger» til slutt i hakepunktet «tilføre kommunene ressurser 
til å ivareta klima og miljø i plan og byggeprosesser slik at dette kan ivaretas i gode helhetsløsninger» 

Kommentar: Det ansettes stadig flere eksperter på sykkel, fotgjenger, buss, klima osv, mens saksbehandlerne og 
prosjektlederne som skal utarbeide de gode helhetsløsningene hverken får ressurser eller utdanning. I stedet har de for hvert 
år et større korps av sektorinteresser som lammer produktiviteten i planbehandlingen og ikke skaper bedre byer å leve i. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 604) Catrine Fladsrud Vold / Nordstrand Venstre type: Legge til på side 53 / Linje: 11 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at det skal være søknadspliktig å felle større stedsegne trær i forbindelse med utbygging i tettbygde strøk.» 

Kommentar: Med stadig mer fortetting, må vi ta vare på de store trærne. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 605) Sissel Arctander / type: Legge til på side 53 / Linje: 11  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke kommunenes plan- og byggesaksenheter slik at det man har kompetanse til å ivareta miljøkravene i gode, 
helhetlige løsninger som gir levelige byer og tettsteder.» 

Kommentar: Styrke kjernevirksomheten med gode prosjektledere, utviklere, saksbehandlere er viktigere enn å øke tettheten 
av spesialister. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 606) Sissel Arctander / type: Nytt forslag på side 53 / Linje: 11   

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke kommunenes plankompetanse slik at kan utvikle grønne byer og tettsteder både i egen regi og i tett samarbeid 
med private aktører.» 

Kommentar: Det er betydelig ressursbesparing på å bli mer profesjonell i samarbeidet med private utbyggere som kan ta 
ansvar for utarbeidelse av planer. Samarbeid mellom privat og offentlig gjør at man får ivaretatt de offentlige interessene 
og den økonomiske gjennomførbarheten, slik at planene kan bli langt bedre. Venstre bør oppmuntre kommunene til å ha 
fagtyngde nok til å kunne gå inn i samarbeid og samspill med private, og teste ut mulighetene som allerede ligger innenfor 
plan- og bygningsloven i dag. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 607) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 53 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold»  

Kommentar: I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv blir overskredet. 
Piggdekkavgiften har ikke blitt endret siden innføringen. Andelen piggdekk-brukere er økende i kommuner der 
piggdekkavgiften er innført. I noen kommuner er lokal forurensning et mye større problem enn glatte og usaltede veier. 
Lokale forhold bør kunne tas i betraktning ved vurdering av piggdekkavgiften. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 608) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 53 / Linje: 21 - 23  

Innspill: Hakepunktet «gjøre sykkel til det tryggeste og mest effektive transportmiddelet i byer og tettsteder, gjennom 
tiltak for flere gang- og sykkelveier, gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger» endres til: 

«gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i byer og tettsteder, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, og 
gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger» 

Kommentar: Det er urealistisk å tenke at sykkel skal bli mer effektivt enn T-bane i byene, av den enkle grunn at det finnes 
oppoverbakker og at T-banen kan gå rett frem under bakken. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 609) Jonas Vevatne / Asker V type: Endre på side 53 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Legge til ordene «evt også bensinbiler» i hakepunktet «gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot 

bruk av dieselbiler og evt også bensinbiler i perioder med høy luftforurensning. 

Kommentar: Vi kan ikke neglisjere at også bensinbiler har en svært viktig bidrag. MEN risiko for å glemme CRUISEBÅTer og 
vedføring... 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 610) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 53 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke vrakpanten for dieselbiler kraftig»  

Kommentar: Den rødgrønne regjeringen lurte folk til å kjøpe dieselbiler, nå straffes disse kjøperne. Vi bør bli kvitt 
dieselbilene og ikke pålegge denne gruppen enda større utgifter og restriksjoner. Slik det er i dag blir disse bilene kjørt til de 
ikke går lenger. En høy vrakpantpris for disse bilene vil kunne medføre at flere byttet dem ut  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 611) Are Liltved Nesland / Asker (Akershus) type: Slette på side 53 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt 
kollektivknutepunkt» strykes 

Kommentar: Den (ordrett) samme setningen står på line 10 og 11 på samme side (side 53). Den trenger ikke stå to ganger 
på samme side. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 611B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 53 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt 
kollektivknutepunkt» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 612) Sissel Arctander / type: Nytt forslag på side 53 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stimulere til at det bygges kompakt langs kollektivtraséer og at både arbeidsplasser og fritidstilbud plasseres ved 
kollektivknutepunkt hvor flest mulig kan komme til uten å bruke bil.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 613) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 53 - 54 / Linje: 33 – 10  

Innspill: Hele underkap. 6.3 Arealplanlegging strykes. Med unntak av hakepunktet om søndagsåpne butikker står nøyaktig 
det samme under avsnitt 6.1. Punktet om søndagsåpne butikker kan flyttes til side 53, linje 11  

Kommentar: Bidrag til å redusere lengden på et laaaaangt program  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 614) Sissel Arctander / type: Endre på side 53 / Linje: 37  

Innspill: Ordet «grundig» endres til «god nok» i setningen «De fleste kommuner mangler imidlertid nødvendig kapasitet til 
grundig god nok areal- og samfunnsplanlegging.» 

Kommentar: Omfattende planarbeid og utredninger er ikke et mål i seg selv. Det beste er om man kun utreder det som er 
beslutningsrelevant til et nivå som gjør at man klarer å ta beslutninger. Ikke mer enn det. Ved å skrive «grundig» 
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signaliserer man at mye er en kvalitet i seg selv. Mens den virkelige kvaliteten ligger i å holde ting enkelt og klart, og hjelpe 
de folkevalgte å ta gode beslutninger 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 618) Jonas Vevatne / type: Nytt forslag på side 54 / Linje: 21  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Med utgangspunkt i bygningers tekniske og funksjonelle levetid (50-100 år perspektiv) bør teknisk forskrift ikke kun basere 
seg på dagens klimadata, men også ta høyde for fremtidige klimaendringer. Da de globale klimaendringene vil gi svært ulike 
lokale utslag, er det derfor behov for at det legges til grunn lokale og regionale klimafremskrivninger. Hvorvidt teknisk 
forskrift igjen bør gå tilbake til en ordning med ulike klimasoner bør vurderes nærmere. De store klimatiske variasjonene i 
Norge tilsier at det er en klimatisk oppdeling av byggetekniske forskrifter. Med et klima i endring og med økende fortetting, 
blir det enda viktigere å se på større areal/bydeler/områder for håndtering av overvann, for å vurdere konsekvenser av nye 
utbygginger og inngrep. • Venstre mener derfor det bør legges større vekt på overvannshåndtering og at § 7-2 Sikkerhet 
mot flom og stormflo, utvides til også å omfatte overvann. Tredje ledd i §7-2 bør også utvides, slik Overvannsutvalget 
foreslo (NOU 2015:16): (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo og overvann. Sikkerhetsklasser for 
nedstrøms bebyggelse skal ivaretas. Ved planlegging skal beregnede verdier for fremtidig havnivå og nedbør benyttes.» 

Kommentar: nytt delavsnitt om klimatilpasning 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 619) Jonas Vevatne / Asker V type: Endre på side 54 / Linje: 22 - 23  

Innspill: Hakepunktet «at staten tar et større ansvar for å støtte kommunene i arbeidet med klimatilpasning» endres til: 

«at staten tar et større ansvar selv for klimatilpasning av egen eiendom og infrastruktur samt støtter kommunene i deres 
arbeidet med klimatilpasning.» 

Kommentar: Staten må begynne å gjøre dette sjøl - og ikke bare sikte på kommunene! 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 620) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 54 / Linje: 32  

Innspill: Setningen «Venstre mener byggeri må ta for seg hele kretsløpet.» strykes. 

Kommentar: Unødvendig setning. Dessuten finnes ikke ordet «byggeri» på norsk. Det er dansk.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 621) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 55 / Linje: 2  

Innspill: Setningen «Framtidas bygninger bruker ikke energi – de produserer den selv.» endres til:  

«Framtidas bygninger skal ikke bruke energi – de skal produsere den selv.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 622) Jonas Vevatne / Asker V type: Legge til på side 55 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Legge til «klima-» i hakepunktet «at staten som stor eier skal gå foran og sette høye miljø-, klima- og energikrav til 

egne bygg. 

Kommentar: I Statsbygg settes det nå krav om 30% kutt i alle våre prosjekter. MEN regjeringen er blitt skeptisk og ønsker 
ikke høyere ambisjoner enn nåværende TEKNISK forskrift TEK10!! selv på prosjekter som ikke skal starte før etter 2020 da vi 
vil ha enda en ny TEK.. 
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 624) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 55 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stille strengere krav til at kommuner og fylkeskommuner skal iverksette nødvendige enøktiltak.» 

Kommentar: I dag er det ikke nok press på kommuner og fylkeskommuner til å iverksette enøktiltak. Her må det sterkere lut 
til. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 626) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 55 / Linje: 35  

Innspill: Endre ordet «markagrenser» til «marka- og byfjellsgrenser» i hakepunktet «etablere «markagrenser» «marka- og 
byfjellsgrenser» og byparker for å sikre verdifulle natur- og landskapsområder i byene» 

Kommentar: Flere byer operer med byfjellsgrenser, man bør derfor benytte begge begrepene 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 627) Margrethe Prahl Reusch / type: Legge til på side 55 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stimulere til vertikale hager på bygg i områder med sterk fortetting» 

Kommentar: Dette vil gi sårt tiltrengte grøntarealer i områder der man bor tett og trangt uten særlig horisontale 
grøntarealer 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 628) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 55 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt  

«innføre tremetersregelen i områder med byggerestriksjoner i hensynssoner, 100-metersbeltet og strandsonen» 

Kommentar: Tremetersregelen er slik at bygg må tre meter bort horisontalt fra vann ol, for hver meter byggverket er over 
vannspeil / havnivå vertikalt. Dette for å unngå høye bygg tett på områder vi ønsker allmenn tilgang til.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 7. GRØNN OG BÆREKRAFTIG ØKONOMI  
[side 57 - 64 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 630) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 3 - 7  

Innspill: Innledende tekst i kap 7 endres til:  

«Norge har god økonomi, men produktivitetsveksten er ikke god og i noen bransjer negativ. Vi er inne i en tid med 
usikkerhet knyttet til om vi i framover vil ha like store inntekter fra oljevirksomheten, landets desidert viktigste næring. Det 
er viktig å gjøre oss mindre avhengig av oljenæringen og få til en omstilling til andre næringer med betydelig verdiskaping. 
Kommentar: Igjen er det vurderinger om hvordan oljepris, investeringsvilje og etterspørsel etter olje vil utvikle seg. Som før 
sagt har Venstre liten forutsetning for å vite noe om dette – oljeprisen har alltid vært ustabil.» 

Kommentar: Igjen er det vurderinger om hvordan oljepris, investeringsvilje og etterspørsel etter olje vil utvikle seg. Som før 
sagt har Venstre liten forutsetning for å vite noe om dette – oljeprisen har alltid vært ustabil. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 631) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 4 - 5 

Innspill: Formuleringen «mer ustabil oljekurs» endres til «mer ustabile inntekter fra petroleumsvirksomheten» i setningen 
«Vi går nå inn i en tid med større usikkerhet, mer ustabil oljekurs mer ustabile inntekter fra petroleumsvirksomheten og 
lavere….» 

Kommentar: Ikke referere til oljekursen, oljeprisen eller noe annet spesifikt - kun referere til at petroleumsvirksomhetens 
lønnsomhet blir mer usikker. Da unngår vi å nevne at det spesifikt er oljeprisen (dvs OPEC sine vurderinger) som gjør at det 
er usikkert, men også for å hele tiden poengtere at vi skal leve av noe annet enn petroleumsvirksomheten fremover. Ja, det 
nevnes at investeringsviljen på sokkelen høyst sannsynlig blir lavere, men dette er neppe noe som ene alene styres av 
oljeprisen - f.eks. kan politisk press og kompetanse i bevegelse også spille inn her. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 632) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Formuleringen «på sokkelen» endres til «i norsk økonomisk sektor» i setningen «Vi går nå inn i en tid med større 
usikkerhet, mer ustabil oljekurs og lavere investeringsvilje på sokkelen i norsk økonomisk sektor.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 633) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 9 - 13  

Innspill: Teksten i det første «hovedhensynet» endres til: 

«For det første må vi ha en fremtidsrettet politikk som stimulerer til en grønn næringsutvikling. Venstre mener 
skattesystemet kan brukes aktivt for å fremme en slik grønn omstilling, hvor skatt på forurensing blir noe dyrere, mens det 
gis stimulerende skatteletter til bedrifter og privatpersoner» 

Kommentar: Målene i teksten henger ikke sammen med de 3 målene som presenteres i linjene over. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 634) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 10  

Innspill: Ordene «ungene våre» endres til «barna og barnebarna våre» i setningen «Politikken vi fører i dag må ha som mål 
at også ungene barna og barnebarna våre får vokse opp…» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 635) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 19 

Innspill: Formuleringen «pengebruk» endres til «trend i pengebruken» i setningen «Hvis vi fortsetter dagens pengebruk 
trend i pengebruken, vil statsbudsjettet få store underskudd,…» 

Kommentar: Faktafeil. Det er dagens økningstakt og ikke nivået som tømmer oljefondet på sikt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 636) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Ordene «for bruk av midlene i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).» legges til, til slutt i setningen» Det betyr 

at vi må følge og videreutvikle handlingsregelen for bruk av midlene i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 637) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 57 / Linje: 23  

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«beskatte privat inntekt og formue på en rimelig måte slik at flest mulig kan være økonomisk selvhjulpne og føle økonomisk 
frihet» 

Kommentar: Teksten om skatt mangler et personlig fokus som setter folks egen økonomi i sentrum. Fullt opp av fornuftige 
men teknokratiske nasjonale effektivitetsbetraktninger. Forslaget inkluderer et viktig personfokus som kler et liberalt 
Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 638) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 23 - 25  

Innspill: Kulepunktene under «Venstres hovedmål for økonomien er» endres til: 

• å legge til rette for et høyt velstands- og velferdsnivå gjennom en produktiv økonomi 
• å sørge for at økonomien er bærekraftig, blant annet gjennom å skifte fra rød til grønn skatt 

• å sørge for at alle skal ha mulighet og incentiver til å jobbe 

• å føre en ansvarlig finanspolitikk som opprettholder generasjonsrettferdigheten 

Kommentar: De eksisterende punktene er for smale til å være Venstres hovedmål for økonomien. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 639) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 57 / Linje: 23  

Innspill: Kulepunktet «å legge om fra rød til grønn skatt» strykes 

Kommentar: ordspillet «rød skatt» gir ikke noen mening for de aller fleste folk 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 639B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 23 

Innspill: Kulepunktet «å legge om fra rød til grønn skatt» strykes 
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Kommentar: Ikke bruke begrepene «rød skatt» og «grønn skatt», men heller skrive dette punktet med at Venstre vil gå fra 
skatt på ... øøhhh... (Ja, hva er «rød skatt»? - Er det skatt på investeringer og/eller arbeid?) til skatt på miljøfiendtlig 
aktivitet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 640) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 57 / Linje: 23  

Innspill: Kulepunktet «å legge om fra rød til grønn skatt» endres til: 

«å redusere skatt på inntekt og øke skatt på forurensning» 

Kommentar: Ikke bruke begrepene «rød skatt» og «grønn skatt», men heller skrive hva som menes med disse skattetypene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 643) Raymond Londal / Alta Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 9 - 10 

Innspill: Hakepunktet «videreføre elbilfordelene til minst 2020,…» endres til: 

«videreføre elbilfordelene til minst 2021» 

Kommentar: Stortingsprogrammet er frem til 2021... ikke noe grunn å si minst til 2020. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 644) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 644) Naomi Ichihara Røkkum og Borgar Aamaas / type: Endre på side 58 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «videreføre elbilfordelene til minst 2020, og at fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for 
brenselcellebiler minst til 2025/100 000 biler» endres til: 

«videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025» 

Kommentar: Denne formuleringen er hentet fra s. 44, linje 26-27. Programmet må harmonere mellom ulike sider. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (innstilles dersom forslag # 641 ikke blir innstilt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 646) Raymond Londal / Alta Venstre type: Endre på side 58 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Hakepunktet «legge om engangsavgiften (innkjøpsavgiften) for biler slik at ladbare hybrider med lang 

batterirekkevidde kommer ekstra gunstig ut» endres til: 

«engangsavgiften (innkjøpsavgiften) skal være null for både elbiler og hybridbiler med en batterirekkevidde minst 200 km.» 

Kommentar: Engangsavgifta er én av få tiltak som bidrar til grønne valg i både by og distrikt, Finnmark inkludert. Å sette 
den i null er enkel å forstå og bidra til å stimulere til kjøp over hele landet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 649) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Legge til på side 58 / Linje: 18 - 20  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et 
slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå togradersmålet. Det må legges til rette for at de 
forskjellige sektorene gis mulighet for omstilling.» 

Kommentar: Viktig at de forskjellige sektorene får reell mulighet til å omstille seg, og tilpasse sin virksomhet, før lik CO2 
avgift innføres. Eventuelle overgangsordninger må vurderes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 651) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 58 / Linje: 26  
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Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utrede utvidelse av grunnrente eller ressursavgift for alle naturressurser i Norge utover olje og vannkraft, til også å gjelde 
matjord, gruvedrift, fiske, havbruk og frekvensressurser. En del av grunnrenteinntekten skal tilfalle kommune eller region.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 653) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 58 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«endre NOx-fondet slik at alle som er omfattet betaler like mye for sine utslipp, og redusere forskjellen mellom prisen på 
utslipp for de som er innenfor NOx-avtalen og de som er omfattet av NOx-avgiften.» 

Kommentar: Slik NOx-fondet er innrettet i dag er det noen sektorer som knapt betaler for sine utslipp, som dermed hverken 
har incentiver til å redusere utslipp på egen hånd eller i praksis bidrar til å finansiere tiltakene de selv kan nyte godt av.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 654) Raymond Londal / Alta Venstre type: Nytt forslag på side 58 / Linje: 26 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi særlig avgiftslettelse til kjøp av el-sykler skal frem til 2021 for å stimulere til økt bruk» 

Kommentar: El-syklar kan bidra til at bilen blir stående hjemme, at en ikke anskaffer bil nr. 2, komme seg til kollektiv 
transport.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 655) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 58 / Linje: 32 - 35  

Innspill: Setningene «For noen vil det å stå i arbeid gi så liten økonomisk gevinst at det ikke lønner seg å jobbe. Det gjelder 
spesielt for personer med lav inntekt, hvor offentlige ytelser har en høy kompensasjonsgrad.» strykes 

Kommentar: Stigmatiserende overfor mennesker med lav inntekt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 656) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 58 / Linje: 37  

Innspill: Tillegg til slutt i siste setning i avsnittet «samt legge til rette for redusert arbeidstid med tilsvarende redusert 
lønn.»  

Kommentar: skape flere arbeidsplasser, mer fritid og mindre forbruk Henger sammen med forslag # 661 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 657) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 59 / Linje: 1  

Innspill: Ordet «mer» strykes fra setningen Venstre vil ha lavere skatt på arbeid for å stimulere oss til å jobbe mer, og 
lavere… 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 658) Nils Fischer / Sandefjord Venstre type: Legge til på side 59 / Linje: 6  
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Innspill: Nytt avsnitt: 

«Mange utenlandske bedrifter som i det norske markedet har i dag gunstigere skatteregler og vilkår enn norske; lavere 
selskapsskatt, ingen formuesskatt og lavere lønninger. Vi vil unngå å øke dette avviket i disfavør av norske overfor 
utenlandske bedrifter mhp momsen. Toll- og avgiftsfrigrensen opprettholdes derfor á kroner 350 inkludert frakt og 
forsikring. Vi er positive til å vurdere fjerning av grensen i sin helhet når det foreligger digital løsning som forenkler og 
automatiserer moms- og toll behandlingen for både forbruker og toll- og avgiftsmyndighet.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 659) Kjartan Alexander Lunde / type: Endre på side 59 / Linje: 13  

Innspill: Hakepunktet «utrede beskatning av personalopsjoner» endres til:  

«endre beskatning av opsjoner slik at eventuell gevinst først beskattes ved gevinstrealiseringen» 

Kommentar: Gjøre punktet mer konkret. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 659B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 59 / Linje: 13  

Innspill: Hakepunktet «utrede beskatning av personalopsjoner» endres til:  

«beskatte opsjoner ved innløsningstidspunkt»  

Kommentar: Det er det som trengs. Det trenger vi ikke utrede nærmere  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (tekst i # 659 innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

(# 660) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 59 / Linje: 13  

Innspill: Hakepunktet «utrede beskatning av personalopsjoner» endres til:  

«beskatte personalopsjoner som kapitalinntekt for ansatte i nye (uavhengige) oppstartsbedrifter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se tekst i # 659 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 661) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 59 / Linje: 13 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge til rette for redusert arbeidstid med tilsvarende redusert lønn» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 656 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 662) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 59 / Linje: 20 - 22  

Innspill: Setningene «Vi vil fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere. Vi mener 
at målrettede utgifter ofte er bedre egnet for å nå offentlige mål, enn skattefradrag og skattefordeler.» strykes 

Kommentar: En bør nå offentlige mål gjennom en kombinasjon av skattefradrag og offentlige utgifter. Dette vil gi best 
effekt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 663) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 59 / Linje: 23 - 24  

Innspill: Ordet «har» strykes fra setningen «Finanskrisen har rettet søkelyset mot de negative sidene ved høy gjeld i 
befolkningen.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 666) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 59 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt» strykes. 

Kommentar: Ikke alle skattefradrag kan vurderes ut fra et effektståsted 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se # 667 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 667) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 59 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt» endres til: 

«gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt på inntekt og arbeid, og som undergraver viktige politiske mål som 
f.eks. likestilling og miljø.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 668) Hans Kristian Voldstad / type: Legge til på side 59 / Linje: 29  

Innspill: Legge til «eller uønskede bivirkninger for økonomien» til slutt i hakepunktet «gjennomgå og fjerne skattefradrag 
som har liten effekt eller uønskede bivirkninger for økonomien»  

Kommentar: Historisk fornuftige skattefradrag kan ha annen effekt i dag enn tiltenkt. Rentefradraget kan være et eksempel 
på det. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 667 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 669) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 59 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«forenkle trinnskattesystemet ved å fjerne første trinn.» 

Kommentar: God fordelingsvirkning og i tråd med Venstres alternative statsbudsjett 2016 og 2017 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 672) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 60 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «redusere formuesskatten ved en gradvis økning av bunnfradraget» endres til: 

«reduseres formuesskatten ved å øke bunnfradraget til 25 mill. kr.»   

Kommentar: For å få en lik skattebehandling for alle. Ivaretar den sosiale profilen, er politisk en forenkling og det skaper 
mindre administrasjon/sysselsetting. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 673) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 60 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «redusere formuesskatten ved en gradvis økning av bunnfradraget» endres til: 
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«Støtte små- og mellomstore bedrifter ved gradvis å redusere formueskatten gjennom en gradvis økning av bunnfradraget» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 675) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Endre på side 60 / Linje: 12  

Innspill: Hakepunktet «ha en lavere verdsettelse av aksjer» endres til: 

«skjerme arbeidende kapital i norsk-eide bedrifter, ved å utrede nye ordninger for skattefritt generasjonsskifte.» 

Kommentar: Det finnes flere modeller som kan benyttes for å skjerme arbeidende kapital. Lav verdsettelse er en dårlig ide, 
fordi det rammer balansene til disse selskapene. En RISK-justering er trolig bedre, av samme typen som brukes for aksjer 
som er en finansiell investering. Beskatning først ved realisasjon er en annen modell, men da må man unngå å definere 
generasjonsskifte som realisasjon av aksjene. I så fall må man kunne søke om å sitte i «uskiftet bo» også i et familieselskap 
på samme måte som en ektefelle kan sitte igjen uskiftet i en families økonomi. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 678) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 61 / Linje: 4 - 5 

Innspill: Hakepunktet «unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter.» strykes. 

Kommentar: Fint punkt, men det henger overhode ikke sammen med resten av programmet som er en eneste stor fest i nye 
offentlige utgifter, uten spesiell veiledning i tilsvarende kutt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 678B) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 61 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Hakepunktet «unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter.» strykes. 

Kommentar: Bør fortsatt være mulig for staten å føre en ekspansiv finanspolitikk gjennom økte offentlige utgifter i en 
periode, f.eks. for å bekjempe høy arbeidsledighet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 678C) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 61 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Hakepunktet «unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter.» strykes. 

Kommentar: Vanskelig å gjennomføre? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 678D) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 61 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Hakepunktet «unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 679) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 61 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Slette ordene: «slik at det store behovet for ansatte og eksterne konsulenter reduseres» fra hakepunktet 

«forenkle og effektivisere det offentlige slik at det store behovet for ansatte og eksterne konsulenter reduseres» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 680) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 61 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stanse og reversere veksten i antall byråkrater» 

Kommentar: Venstre bør ha som klart mål at antall byråkrater må reduseres 

Landsstyrets innstilling: Avslås (er dekket i eksisterende tekst) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 682) St.Hanshaugen Venstre / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 61 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre flerårige statsbudsjetter for å synliggjøre og forplikte budsjettvedtak fram i tid og sikre en større grad av 
bærekraftige beslutninger.» 

Kommentar: Det er åpenbart at slike budsjetter vil være «forpliktende» inntil det fattes et nytt vedtak all den tid de ikke 
grunnlovsfestes, men poenget er å synliggjøre behovet for mer langsiktig budsjettpolitikk. Et ekspertutvalg frarådet dette i 
2015, men ble møtt av en del kritikk i høringsrunden. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 683) Carsten Neraal / Vestre Aker type: Legge til på side 61 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«skape økt forståelse og legitimitet for skatte og avgiftsbetalingen ved å framskaffe en effektiv skattesats for 
skattebetalerne, med gitte forutsetninger knyttet til inntekt, formue/gjeld, bilhold, familiesituasjon og forbruk.»  

Kommentar: Det er veldig enkelt å ilegge nye skatter og avgifter. Faren er at skattebelastningen blir for stor og/eller at 
skattebelastningen blir skjev elle urimelig. For å kunne designe en god og rettferdig skattebelastning, må en vite hva 
skattebelastningen er for den enkelte. I dag er det ingen som vet med sikkerhet hva en betaler i samlede skatter og avgifter.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 684) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 61 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Hakepunktet «redusere handlingsregelen til 3 % og supplere handlingsregelen med regler om gradvis innfasing og 
begrenset fondsuttak i perioder.» strykes. 

Kommentar: På s. 62 er kap. om Samfunnsansvarlig Oljefond. Her snakkes det om mange gode tiltak. Dess mer Venstre 
reduserer Oljefondet, dess trangere blir det å innfri at Oljefondet bidrar til grønt skifte. Derfor anbefales det å ikke nevne 
3%. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 685) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 61 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Legge til formuleringen «og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning» i hakepunktet 
«redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning og med regler om 
gradvis innfasing og begrenset fondsuttak i perioder.» 

Kommentar: I tråd med uttalelser fra Venstres finanspolitiske talsmann 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  



 

 210 

(# 687) Jonas Vevatne / Asker V type: Endre på side 61 / Linje: 32 - 33 

Innspill: Stryke formuleringen «til 3 %» fra hakepunktet «redusere handlingsregelen til 3 % og supplere handlingsregelen 
med regler om gradvis innfasing og begrenset fondsuttak i perioder.» 

Kommentar: STRYKE «til 3 % «, for det ble jo nå gjennomført i går... den 16.02.17 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 690) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 62 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Delsetningen «, noe som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer i rike land.» 
strykes 

Kommentar: Det er ikke sant. Avkastningen har tidvis vært bedre, og tidvis dårligere. Det er ikke så enkelt at å investere i 
verdipapirer fra land med høy vekst nødvendigvis gir høyere avkastning. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 691) Haakon Riekeles / type: Legge til på side 62 / Linje: 7  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Det viktigste samfunnsoppdraget til SPU er å bidra til å finansiere vår fremtidige velferd og bevare oljeformuen for 
fremtidige generasjoner. Det gjøres best gjennom høy langsiktig avkastning og etisk forsvarlig investering. SPU skal derfor 
være en finansiell investor, og andre mål for fondet må gjennomføres i tråd med målet om høy, etisk forsvarlig avkastning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 692) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Endre på side 62 / Linje: 10 - 12  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur/selskaper i fornybarsektoren, med samme 
krav til avkastning som for resten av fondet» endres til:  

«åpne for at SPU kan investere i fremtidsrettet norsk infrastruktur og unoterte selskaper i fornybarsektoren med samme 
krav til avkastning som i resten av fondet» 

Kommentar: Det er flere fordeler med denne formuleringen: 1) Den sier eksplisitt at investering i realkapital er et 
investeringsobjekt - dvs veier, jernbaner, havner, tunneler, broer, nettlinjer, rørledninger, siloer, fryserier, tankanlegg, 
flyplasser eller hva man trenger for fremtiden. Denne kapitalen kan vi nyttiggjøre oss de kommende 50-100 årene på samme 
måten som Nordlandsbanen og Bergensbanen var viktige investeringer for landet utenom Oslo. 2) Samme avkastningskrav 
som resten av fondet betyr at man frigjør seg fra den høye rentesatsen som brukes på infrastruktur-prosjekter. Det 
diskvalifiserer mange gode tiltak i tynt bosatte folk. En million besøkende i bil i Lofoten er for eksempel ikke nok til at 
Samferdselsdepartementet klarer å regne seg frem til samfunnsøkonomisk lønnsomhet i forbedring av E10 i regionen. Da er 
det beregnings-renten det er noe feil med, ikke behovet for ny og sikrere vei. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 693) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 62 / Linje: 10 - 12  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur/selskaper i fornybarsektoren, med samme 
krav til avkastning som for resten av fondet» endres til:  

«åpne for at SPU kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på 
linje med resten av fondet» 

Kommentar: Hvis man åpner for investering i unoterte selskaper bør det ikke kun gjelde infrastruktur i fornybarsektoren, 
men også vekstselskaper som utsetter børsnotering (som er vanlig for stadig flere teknologiselskaper).  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 694) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 62 / Linje: 16 - 17  

Innspill: Hakepunktet «at utsilingen av «verstingselskaper» må skje før investeringene er gjort, ikke etterpå» strykes.

  

Kommentar: Dette gir ikke mening i og med at SPU allerede er investert i så godt som alle børsnoterte selskaper fondet har 
lov til å investere i.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 695) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 62 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stille krav til at SPU sine investeringer er i tråd med de konvensjoner vist til i menneskerettsloven og andre etiske hensyn.» 

Kommentar: Vi må være trygge på at norske investeringer i utlandet ikke er med på å bryte menneskerettighetene til 
grupper. Slik en for eksempel har sett ved SPU sine investeringer i Dakota Access Pipeline.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 696) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 62 til 63 / Linje: 30 - 3  

Innspill: Stryke overskriften og brødteksten, og flytte kulepunktene til avsnittet før 

Kommentar: Forkorting av programmet. Det er stor overlapp mellom «et åpnere oljefond» og «et samfunnsansvarlig 
oljefond» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 697) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 63 / Linje: 27  

Innspill: Ordet «fortløpende» endres til «jevnlig» i hakepunktet «fortløpende jevnlig vurdere utformingen av Norges Banks 
mandat i lys av den seneste kunnskapen.» 

Kommentar: Retningslinjene for pengepolitikken må være stabile. De kan derfor ikke fortløpende revurderes 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 698) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 64 / Linje: 1  

Innspill: Setningen «Det norske samfunnet er preget av høy grad av likhet mellom landets borgere.» endres til: 

«Det norske samfunnet er preget av høy grad av sosial og økonomisk jevnbyrdighet mellom landets borgere.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 699) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 64 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Setningen «Dette ønsker Venstre å ta vare på.» endres til «Alt dette ønsker Venstre å ta vare på og videreutvikle i 
takt med forandringene i samfunnet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 700) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 64 / Linje: 6 - 7  
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Innspill: Setningen «Venstre mener at en bærekraftig samfunnsorganisering er en som skaper likhet som følge av arbeid og 
utdanning, og ikke på bakgrunn av velferdsgoder.» endres til: 

«Venstre mener at en bærekraftig samfunnsorganisering er en som skaper jevnbyrdighet som følge av arbeid og utdanning 
til tross for forskjellige interesser og livsvalg, og ikke på bakgrunn av velferdsgoder.» 

Kommentar: Bruke begrepet «jevnbyrdighet» i stedet for «likhet». «Likhet» er vel ikke noe mål og skaper uheldige 
assosiasjoner til sosialisme, kommunisme, ensretting. Med «jevnbyrdighet» poengterer vi også hva som er Venstres vri 
versjon av den norske modellen: At vi ikke er like, men like mye verdt og at de som er litt mer produktive / smartere / flinkere 
/ dyktigere enn andre også blir belønnet litt mer samtidig som at de som ikke er det allikevel kan regne seg som sosialt 
jevnbyrdige. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 701) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 64 / Linje: 7  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Innvandring kan gi økte muligheter og inntekter til mange, men bidrar likevel til økt ulikhet i Norge. Det er fordi 
innvandrere i mindre grad deltar i arbeidslivet, i snitt har lavere lønn, og kan bidra til lønnskonkurranse i enkelte bransjer. 
Høy innvandring gjør det derfor mer krevende å opprettholde den økonomiske likheten vi har vært vant med i Norge. 
Venstre mener den rette måten å møte den utfordringen på er en politikk som sørger for best mulig integrering.» 

Kommentar: Innvandring er en av hovedårsakene til økt ulikhet i Norge, og bør derfor nevnes. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 702) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 64 / Linje: 9  

Innspill: Ordet «likhet» endres til «jevnbyrdighet» i hakepunktet «bevare de trekkene ved Norge som er viktigst for å 
fremme likhet jevnbyrdighet på sikt, herunder gode utdanningsmuligheter for alle, …» 

Kommentar: Bruke begrepet «jevnbyrdighet» i stedet for «likhet». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 703) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 64 / Linje: 13  

Innspill: Formuleringen «og urimelige høye lederlønninger» slettes fra hakepunktet «bekjempe faktorer som internasjonalt 
bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger» 

Kommentar: Norske bedrifter og styrer burde ha mulighet til å sette disse betingelsene selv, bl.a for å kunne rekruttere 
internasjonalt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 704) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Nytt forslag på side 64 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjeninnføre arveavgiften og utrede en ordning med utsettelse av betaling av arveavgift for unge arvinger som ikke har 
mulighet til å beholde barndomshjemmet dersom de må betale arveavgift.»  

Kommentar: Det at noen få står i fare for å miste barndomshjemmet kan ikke være et godt argument for ikke å la de som 
arver etter sine foreldre betale arveavgift. Også de unge som arver bør betale dette når de har økonomi til det eller når de 
som voksne velger å selve boligen de har arvet. Det overføres store summer gjennom arv, og det er ingen grunn til å unnta 
disse beskatning. Arv bidrar til å forsterke økonomisk ulikhet - og selv om vi skal jobbe for en grønn skattepolitikk skal skatt 
også bidra til omfordeling! 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 705) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 64 / Linje: 16  

Innspill: Ordene «Et fritt marked» endres til «Et åpent og tilgjengelig marked» i setningen «Et fritt åpent og tilgjengelig 
marked forutsetter at alle har like muligheter til å delta i konkurransen og at alle er underlagt…» 

Kommentar: Unngå bruk av begrepet «fritt marked» fordi det er veldig upresist. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 8. ET MANGFOLDIG, KONKURRANSEDYKTIG OG 
GRØNT NÆRINGSLIV 
[side 65 - 73 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 708) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 65 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Overskriften i kap. 8 endres til: «Et nyskapende og grønnere næringsliv» 

Kommentar: Venstres hovedfokus i næringspolitikken er nyskaping/entreprenørskap, og omstilling til grønt næringsliv. 
Overskriften bør gjenspeile dette. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 709) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 65 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Formuleringen «en klimanøytral økonomi» endres til «en lavutslippsøkonomi.» i setningen «Norge skal lede an i 

den globale overgangen til grønn vekst og en klimanøytral lavutslippsøkonomi.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 710) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Legge til på side 65 / Linje: 17 

Innspill: Ny setning til slutt i avsnittet:  

«Norge rangerer i dag under middels på det Europeiske innovasjonsbarometeret. Venstre har som mål at vi skal bli blant de 
beste i Europa på innovasjon.» 

Kommentar: Målinger viser at vi henger etter på innovasjon. European Innovation Scoreboard viser at Norge plasserer seg 
på 16. plass i Europa, og rangert som «moderat innovators», to hakk ned fra topplasseringen: «innovation leaders» (topp 6 
land i europa har denne tittelen, bl.a. Danmark, Sverige og Finland).  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 711) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 65 / Linje: 28  

Innspill: Kulepunktet «best på innovasjon» endres til:  

«ledende i Europa på innovasjon» 

Kommentar: Et realistisk og målbart mål, vs programutkastets noe svulstige forslag. I løpet av fire linjer nevnes ordet 
«verdensklasse» hele 3 ganger. Norge er i dag middels på innovasjon, og det i Europa. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 712) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 65 / Linje: 30  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«skape konkurransedyktige og lønnsomme arbeidsplasser» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 713) Øystein Aurlien / Ullern type: Legge til på side 65 / Linje: 30 
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Innspill: Nytt kulepunkt: 

«bygge sterke bysentra over hele landet - og innføre BID i Norge» 

Kommentar: Næringsutvikling må gjøres lettere der folk bor, og innføring av lovgivning som tillater Business Improvement 
Districts vil kunne gjøre bysentra sterke sentra for næringsutvikling lokalt. Samtidig vil BID kunne bidra til økt lokal handel, 
sosiale møtepunkter uavhengig av bilbasert trafikk. Samtlige byer i Norge ønsker seg BID-lovgivning. Les mer her: 
http://www.norsk-sentrumsutvikling.no/Files/Filer/BID/Vitalisering%20av%20sentrum%20-
%20forslag%20til%20en%20norsk%20BID-ordning.pdf 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 714) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 66 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Sitatet «Venstre til at Norge skal bli verdensmester i innovasjon» endres til:  

«Venstre vil at Norge skal bli en innovasjonsleder i Europa» 

Kommentar: Et realistisk og målbart mål, vs programutkastets noe svulstige forslag 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 715) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 66 / Linje: 10  

Innspill: Ordet «oppfinnerideer» endres til «oppfinneridéer» i setningen at slike oppstartsbedrifter har bedre muligheter i 

markedet enn oppfinneridéer uten industriell forankring. 

Kommentar: Aksent i idéer. Det er visst valgfritt med aksent, men jeg synes det er mer presist - 
http://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/aksent-i-ord-som-ide/  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 716) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 66 / Linje: 25  

Innspill: Ordet «styrke» endres til «bedre» i hakepunktet «styrke bedre skatteFUNN-ordningen, som refunderer utgifter til 
forskning og utvikling, 

Kommentar: I avdeling for sanering av unødvendige «styrke-punkt.» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 717) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Legge til på side 66 / Linje: 25  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «styrke skatteFUNN-ordningen, som refunderer utgifter til forskning og utvikling 
gjennom å heve timeratene til samme nivå som Forskningsrådets timerater for næringslivet.» 

Kommentar: Mer konkret og tydelig målsetning, og noe som næringslivet etterspør. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 718) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 66 / Linje: 30-  31 

Innspill: Hakepunktet «legge ned eller selge Argentum og bruke den frigjorte kapitalen på virkemidler som sikrer kapital 
for tidlig-fase-selskaper.» endres til: 

«dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-
selskaper.» 

Kommentar: Den foreslåtte formulering betyr betydelig reduserte inntekter og betydelig økte utgifter over statsbudsjettet. 
Mulig det er meningen, men det rimer absolutt ikke med formuleringen på side 61, linje 4-5 om å unngå nye offentlige 
utgifter etc. I 2017 bidrar Argentum med om lag 800 mill. kroner i økt utbytte. Dersom Argentum selges eller legges ned 

http://www.norsk-sentrumsutvikling.no/Files/Filer/BID/Vitalisering%20av%20sentrum%20-%20forslag%20til%20en%20norsk%20BID-ordning.pdf
http://www.norsk-sentrumsutvikling.no/Files/Filer/BID/Vitalisering%20av%20sentrum%20-%20forslag%20til%20en%20norsk%20BID-ordning.pdf
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betyr det at denne inntekten forsvinner. Pengene et eventuelt salg innebærer er «under streken» og kan ikke uten videre 
brukes til «virkemidler som sikrer kapital for tidlig-fase-selskaper.» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 719) Håvard Sandvik / type: Nytt forslag på side 66 / Linje: 34  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende.  
✓ forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i 

Norge.  
✓ avsette en andel av offentlige anskaffelsesprosesser for selvstendig næringsdrivende.  
✓ øremerke midler til samarbeidsprosjekter som involverer flere departementer og direktorater, privat 

næringsliv og ideelle organisasjoner for å bryte ned silotenkning og fremme helhetlige løsninger på 
samfunnsutfordringer.  

✓ etablere en forsøksordning hvor statlige ansatte som håndterer offentlig-privat-samarbeid blir gitt 
muligheten til utplassering i private bedrifter som jobber med kontrakter mot offentlig sektor  

✓ skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske 
gründerbedrifter.» 

Kommentar: • Venstre vil tilrettelegge for flere kvinnelige gründere. For å gjøre dette er det avgjørende å forenkle og 
tilrettelegge offentlige anskaffelsesprosesser slik at det blir lettere for gründere å ta del i det store markedet rundt offentlige 
anskaffelser. • Et annet verktøy for å øke andelen selvstendig næringsdrivende er å avsette en prosentandel offentlige 
anskaffelser som skal bli utdelt til gründerbedrifter. •En annen utfordring for å involvere flere selvstendig næringsdrivende i 
statlige oppgaver er silotenkning innenfor det offentlige. Å øremerke midler til samarbeidsprosjekter som går på tvers av 
departementer, privat næringsliv og ideelle organisasjoner nærer opp om innovasjon i norsk sosial entreprenørskap. • Det 
mangler kompetanse på hverdagen på selvstendig næringsliv i staten. En slik forsøksordning vil gi statlig ansatte med behov 
for mer kompetanse å oppleve realiteten selvstendig næringsdrivende står ovenfor hver dag.  • Flere norske start-ups sliter 
med manglende startstøtte, spesielt til sidefunksjoner som kontorer, regnskap osv. Å gjøre det mer lukrativt for store 
bedrifter å investere i gründere vil gjøre det lettere for norske gründere å vokse eksponensielt.   

Landsstyrets innstilling: De to første og det siste forslaget til nye hakepunkt innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 720) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Legge til på side 66 / Linje: 34 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke tilgang på kapital for gründerbedrifter gjennom den såkalte pre-såkornfond-ordningen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 721) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 10  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Tidlig innsats er viktig for å skape en kultur for entreprenørskap i Norge. Ungt Entreprenørskap utfører et viktig arbeid som 
bidrar til økt skaperånd blant elever og studenter.» 

Kommentar: Venstre bør være i front med å satse på ungt entreprenørskap. Programmet nevner ikke dette. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 722) Robin Heggelund Hansen / Gamle Oslo Venstre type: Endre på side 67 / Linje: 23  

Innspill: Endre hakepunktet «legge til rette for at små bedrifter kan delta i anbudsrunder» endres til: 

«forenkle offentlige anskaffelser gjennom tydeligere resultatkrav og enklere virksomhetskrav slik at små virksomheter kan 
utfordre og konkurrere med eksisterende private og offentlige leverandører» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 722B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 67 / Linje: 23  

Innspill: Endre hakepunktet «legge til rette for at små bedrifter kan delta i anbudsrunder» endres til: 

«forenkle offentlige anskaffelser gjennom tydeligere resultatkrav og enklere virksomhetskrav slik at små virksomheter kan 
utfordre og konkurrere med eksisterende private og offentlige leverandører» 

Kommentar: Tydeliggjøring av hva som trengs for at små bedrifter skal kunne konkurrere i anbudsrunder. En bonus ved 
dette er at dette tvinger innkjøperne til å bli mye mer konkrete på hvilke behov de faktisk har. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 723) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 67 / Linje: 23  

Innspill: Legge til ordet «offentlige» i hakepunktet «legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder 

Kommentar: Legge til ordet «offentlige» foran ordet «anbudsrunder». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 724) Robin Heggelund Hansen / Gamle Oslo Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Legge til rette for at sosiale entreprenører kan leve av å løse utfordringer som samfunnet står ovenfor på ny og alternativ 
måte» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 724B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Legge til rette for at sosiale entreprenører kan leve av å løse utfordringer som samfunnet står ovenfor på ny og alternativ 
måte» 

Kommentar: Sosialt entreprenørskap er et felt med sprengkraft hvis vi kan legge til rette for å utnytte engasjementet blant 
folk som vil leve av å være til nytte for andre utenom de etablerte virksomhetene/institusjonene.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 725) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 67 / Linje: 25  

Innspill: Tillegg i slutten av hakepunktet «styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende blant 
annet når det gjelder sykepenger på lik linje med andre arbeidstakere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 726) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 25  

Innspill: Tillegg i slutten av hakepunktet «styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende blant 
annet når det gjelder sykepenger, omsorgspenger, svangerskapspenger, fødsels- og adopsjonspenger» 
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Kommentar: tydeligere ovenfor velgerne om hvilke trygdeordninger og rettigheter vi mener 

Landsstyrets innstilling: Avslås (det meste av dette er allerede gjennomført) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 727) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 67 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Stryke formuleringen «de første 5 ansatte i» i hakepunket «ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for de første 5 

ansatte i nystartede bedrifter.  

Kommentar: Hvorfor begrense oss til de under 5 ansatte. Like viktig å stimulere de med flere ansatte til en slik ordning. Alle 
trenger hjelp i starten uansett om man har 5 eller 15 ansatte. Forslaget er veldig bra, men gjør det generelt 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 729) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 67 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Endre reguleringsordningen for merverdiavgift (mva) slik at gründerbedrifter i år 1 får tilbakebetalt utgående mva selv om 
de ikke har fått inngående mva i regnskapsåret» 

Kommentar: Med oppstart og etablering får en ikke tilbakebetalt MVA om en ikke har inntekt i samme året som mva 
påløper. Det gjør at utviklingskostnader som er over år i praksis blir 25% dyrere. I tillegg går det direkte ut over likviditeten  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 732) Tor Kåpvik / Nordre Aker type: Legge til på side 67 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke satsingen på entreprenørskap i hele utdanningsløpet»  

Kommentar: For partiet som har som selvstendig mål at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme 
over egen arbeidsdag bør det programfestes en større satsing på å gi de unge verktøyene, holdningene og egenskapene 
som trengs allerede i skolen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 733) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 68 / Linje: 14 - 15 

Innspill: Ordet «begrense» endres til «avslutte» i hakepunktet «begrense avslutte det offentliges adgang til å be om 
opplysninger som det offentlige allerede har.» 

Kommentar: å kun «begrense» er ikke et ambisiøst nok mål 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 734) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 68 / Linje: 14 - 15  

Innspill: Hakepunktet «begrense det offentliges adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har» endres 
til: 

«effektivisere offentlige instansers innhenting av opplysninger slik at disse i minst mulig grad skal be om opplysninger som 
allerede er tilgjengelige» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 735) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 68 / Linje: 16 - 17  
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Innspill: Hakepunktet «gjøre mva-rapportering enklere, og heve beløpsgrensen for rett til årlig oppgaveplikt» strykes 

Kommentar: nytt mva system kommer i 2017 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 737) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 68 / Linje: 18 - 19 

Innspill: Hakepunktet «for hver ny regel/forskrift/regulering som innføres på et bestemt område må en annen 
regel/forskrift/regulering oppheves på samme område» endres til:  

«tilstrebe at den samlede mengden regler/forskrifter/reguleringer på hvert område ikke øker, og ideelt sett reduseres» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 736D hvor subsidiært forslag innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 738) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 68 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «sikre et forenklet og treffsikkert system som rendyrker nyskaping gjennom innovasjon Norge» 
strykes 

Kommentar: Gjentagelse, nevnt flere steder i programmet allerede 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 739) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 68 / Linje: 22 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«oppheve omstillingsloven» 

Kommentar: Norges mest meningsløse og byråkratiserende lov hvis eneste formål har at fylkeskommunen (sic!) skal varsles 
dersom en bedrift med flere enn 30 ansatte legges ned.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 740) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 68 / Linje: 22 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«tillate private pensjonskasser å ha en betydelig høyere aksjeandel slik at de kan øke den langsiktige avkastningen.» 

Kommentar: Taket for aksjeandel i private pensjonskasser er nå satt til kun 15 %. Realiteten er at avkastningen vil være 
garantert lav fremover, pensjonsverdien tilsvarende og pensjonskostnadene for bedriftene unødvendig høye. Begrunnelsen 
for lav aksjeandel er å « trygge « pensjonene. Dette står i sterk kontrast til SPU som har 60 % aksjeandel. Og kanskje snart 
70 %.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (men flyttes til kap 7.6 Ansvarlig finanspolitikk) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 741) Geir Olsen / Egne vegne type: Stryke på side 69 / Linje: 13 - 14 

Innspill: Hakepunktet «legge livssyklusperspektivet til grunn i alle offentlige investeringer og anskaffelser» strykes 

Kommentar: Godhetstyranni uten rot i virkeligheten. En rekke – og stadig økende del – av offentlige anskaffelser er knyttet 
til kjøp av IKT-tjenester. Hvordan (og hvorfor) i all verden skal man legge livssyklusperspektivet til grunn for disse? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 742) Geir Olsen / Egne vegne type: Stryke på side 69 / Linje: 18 - 20 
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Innspill: Hakepunktet «opprette et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse…» strykes. 

Kommentar: Det finnes allerede. DiFi. Meningsløst å opprette et nytt og er i motstrid til alt annet vi mener om offentlige 
etater, f.eks. formuleringen på side 61, linje 8-9 «legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå 
sammen organer som utfører samme oppgaver». 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 743) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 69 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«endre Enovatilskuddet i husholdningene fra tiltaksbasert til resultatpremiering» 

Kommentar: dagens tilskudd gir svært begrenset energisparing. Det er resultatet som teller.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 745) Geir Olsen / Egne vegne type: Stryke på side 69 -70 / Linje: 33 - 6 

Innspill: Hele avsnitt 8.5 strykes.  

Kommentar: Det samme står i realiteten i avsnitt 7.12 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 746) Robin Heggelund Hansen / Gamle Oslo Venstre type: Endre på side 69 / Linje: 38  

Innspill: Hakepunktet «sørge for konkurranse i offentlige markeder» endres til:  

«sørge for at offentlige innkjøpere ser egenverdien av mangfold i tilbud ved å tørre å ta risiko i møte med nye og uprøvde 
leverandører.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 746B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 69 / Linje: 38  

Innspill: Hakepunktet «sørge for konkurranse i offentlige markeder» endres til:  

«sørge for at offentlige innkjøpere ser egenverdien av mangfold i tilbud ved å tørre å ta risiko i møte med nye og uprøvde 
leverandører.» 

Kommentar: tydeliggjøring av hva økt konkurranse i offentlige markeder handler om. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 747) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 70 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «gi Konkurransetilsynet mulighet til å reagere på konkurransevridninger mellom offentlige og private 
virksomheter» strykes 

Kommentar: Der hvor dette er nødvendig har vi tilstrekkelige virkemidler gjennom ESA allerede. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 748) Geir Olsen / Egne vegne type: Stryke på side 70 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «sikre tilgang på ren kraft.» strykes 

Kommentar: Tilgang på ren kraft er virkelig ingen utfordring. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 749) Mats Hansen / Nordland type: Endre på side 70 / Linje: 24 

Innspill: Legge til «og billig» i hakepunktet «sikre tilgangen til ren og billig kraft.» 

Kommentar: Det nytter ikke at kraften bare er ren, industrien må også ha tilgang til kraft til priser som gjør dem 
konkurransedyktig.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 750) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 70 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre at konsekvenser for industrien ved eventuell bygging av flere utenlandskabler utredes i tråd med 
Utredningsinstruksen.» 

Kommentar: Vi må sikre oss at nye utenlandskabler ikke fører til nedleggelse av kraftkrevende industri. Det ble ikke 
gjennomført konsekvensutredninger av nye utenlandskabler da Energimeldingen ble vedtatt i 2016. Vi må sikre oss at 
bygging av flere utenlandskabler ikke fører til at industrien i Norge legges ned. Den kraftkrevende industrien i Norge har 
lavest CO2-utslipp i verden, og nedleggelse vil derfor føre til karbonlekkasje og økte utslipp.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 751) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 70 / Linje: 25 - 27  

Innspill: Hakepunktene «støtte realiseringen av lavutslippsteknologi i industrien» og «støtte realiseringen av ren 
produksjons…» endres til: 

«støtte utvikling og utprøving av lavutslippsteknologi i industrien, med mål om å nå alle de største norske industrigrenene» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 752) Geir Olsen / Egne vegne type: Stryke på side 70 / Linje: 35 

Innspill: Hakepunktet «øke Enovas ramme i takt med behov.» strykes 

Kommentar: Enova har mer enn nok penger. Det er et større behov for å se på hva pengene brukes til enn å gi selskapet et 
digert sugerør ned i statskassen. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 754) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 70 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«bruke kraftoverskuddet i Norge til å etablere ny grønn, kraftkrevende industri» 

Kommentar: Det er fornuftig å videreforedle krafta istedenfor å selge den uforedlet. Da sikrer vi høyere verdiskaping og 
flere arbeidsplasser 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 755) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Slette på side 71 / Linje: 17 - 20  

Innspill: Hakepunktene «utarbeide en egen næringsstrategi…» og «sikre at norsk finansnæring har like konkurransevilkår» 
strykes. 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 756) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 71 / Linje: 21  

Innspill: Hakepunktet «styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT og FinTech» endres til: 

«styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 757) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 71 / Linje: 21 - 24  

Innspill: Hakepunktene «styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT og FinTech» og «legge til rette for økt 
forskningsinnsats knytte til områder der Norge har…» flyttes til side 22, linje 15 

Kommentar: Begrunnelse: Naturlig at det som omhandler UH-sektoren samles i dette kapittelet 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 758) Geir Olsen / Egne vegne type: Tillegg på side 71 / Linje: 25 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «i dialog med finansnæringen utvikle et marked for grønne obligasjoner. 
✓ endre finansskatten til å bli en ren skatt på overskudd (og ikke en ekstra arbeidsgiveravgift).» 

Kommentar: 1) ønske fra næringen selv 2) oppfølging av eget alternativt budsjett for 2017. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 759) Raymond Londal / Alta Venstre type: Endre på side 71 / Linje: 25 

Innspill: Overskriften i underkap. 8.8. «grønn fornybarklynge» endres til «grønn kompetanse» 

Kommentar: Hva i all verden er en grønn fornybarklynge??? Vi bør bruke ord som velgere kan forstå.... 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 760) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Slette på side 71 / Linje: 32  

Innspill: Slett ordet «internasjonalt» fra hakepunktet «at Norge skal utvikle en stor klynge som utvikler, bygger, eier og 
drifter av fornybar kraftproduksjon internasjonalt» 

Kommentar: Tiltaket kan favne bredere om dette ordet strykes. Det kan også brukes til satsing nasjonalt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 761) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 71 / Linje: 35  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«alle kommuner skal trekke seg ut av plassering av fond innenfor fossil energi.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 762) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 72 / Linje: 1 - 15  

Innspill: Stryke avsnittet om SPU 

Kommentar: All politikken om SPU bør samles et sted. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 763) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 72 / Linje: 8  

Innspill: Setningen «For å redusere den statlige risikoen knyttet til svakere lønnsomhet i olje- og gass mener Venstre…» 
endres til:  

«For å redusere den statlige risikoen knyttet til svakere lønnsomhet i petroleumsvirksomheten mener Venstre…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 765) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 72 / Linje: 22 - 23  

Innspill: Ordet «med» endres til «mot» i setningen «Reiseliv er også en eksportnæring og konkurrerer med mot andre 
lands produkter.  

Kommentar: Erstatte ordet «med» med ordet «mot»; i næringslivet konkurreres det MOT hverandre og ikke MED 
hverandre. På side 166, linje 27 konkurreres det «mot» og ikke «med». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 766) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 72 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Hakepunktet «Styrke Innovasjon Norges arbeid med å profilere norsk reiseliv, blant annet ved 
utenlandskontorene» endres til: 

«Styrke Innovasjon Norges utenlandskontor innen internasjonal markedsføring og bidra til et tydeligere samarbeid mellom 
destinasjonsselskap og Innovasjon Norge nasjonalt om produkt- og destinasjonsutvikling.» 

Kommentar: Mer faglig formulering. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 767) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Endre på side 72 / Linje: 38 - 39 

Innspill: Siste del av hakepunktet «Samtidig vil Venstre jobbe for god ivaretakelse av naturressurser dersom disse trues av 
overbelastning» endres til:  

«Samtidig vil Venstre jobbe for god og bærekraftig ivaretakelse av naturressurser for å unngå overbelastning».  

Kommentar: Vestvågøy Venstre savner at bærekraftsprinsippet fremstår som en sentral parameter også for tiltak innenfor 
reiseliv/ slitasje på natur/ forsøpling, etc. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 767B) Mats Hansen / Nordland type: Endre på side 72 / Linje: 38 - 39  

Innspill: Siste del av hakepunktet «Samtidig vil Venstre jobbe for god ivaretakelse av naturressurser dersom disse trues av 
overbelastning» endres til:  

«Samtidig vil Venstre jobbe for god og bærekraftig ivaretakelse av naturressurser for å unngå overbelastning».  

Kommentar: Ordet bærekraftig er lagt til og setningen er justert noe.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 768) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 73 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at reiselivet blir tatt med som høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for 
reiselivet kan være truet» endres til: 

«sørge for at reiselivsnæringens høringssvar blir lagt vekt på i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan 
være truet» 

Kommentar: Jeg trodde at det var åpent for alle og enhver å sende inn høringssvar ( f.eks. 
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2524356/ - oversikt på 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/oversyn-over-hoyringssaker/id546535/), derfor må vi heller jobbe for 
at reiselivsnæringens behov blir ekstra godt ivaretatt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 769) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 73 / Linje: 5 - 6 

Innspill: Siste del av hakepunktet «styrke reiseliv knyttet til naturopplevelser, inkludert jakt og fiske. Slike opplevelser bør 
legge vekt på opplevelse mer enn uttak av ressurser» 

Kommentar: Unødvendig og til dels motstridende presisering. Det er ganske vanskelig å drive jakt uten uttak av ressurser, 
for å si det slik. Generelt alt for mye ugjennomtenkt «velmeneri» i program-utkastet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 770) Rebekka Borsch / type: Endre på side 73 / Linje: 9  

Innspill: Stryke «, Lofoten» fra hakepunktet «at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge, Lofoten og Svalbard får 
verdensarvstatus. 

Kommentar: Lofoten er da sannelig del av Norge... 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 770C) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 73 / Linje: 9  

Innspill: Stryke «, Lofoten» fra hakepunktet «at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge, Lofoten og Svalbard får 

verdensarvstatus. 

Kommentar: Lofoten er da sannelig del av Norge...  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 771) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 73 / Linje: 9  

Innspill: Legge til «jobbe for» innledningsvis i hakepunktet «jobbe for at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge, 
Lofoten og Svalbard får verdensarvstatus» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 773) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Nytt forslag på side 73 / Linje: 13  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «sørge for forskningsbasert kunnskap som grunnlag for reiselivsutvikling 
✓ større offentlig deltakelse rundt ivaretaking av våre verdensarvområder. 
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✓ støtte opp om prosjektet Grøn Fjord 2020 i verdensarven Vestnorsk Fjordlandskap» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: De to første hakepunktene innstilles. Det siste avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 9. BÆREKRAFTIGE RESSURSER FRA JORD OG HAV 
[side 74 - 86 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 774) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 74 / Linje: 8  

Innspill: Setningen «… og Venstre mener fiskeri, havbruk, jordbruk og skogbruk» endres til:  

«… og Venstre mener fiskeri, havbruk og andre marine ressurser i tillegg til jordbruk og skogbruk»  

Kommentar: Fokuset må være på de marine næringer hvor Norge har konkurransefortrinn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 774B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 74 / Linje: 8  

Innspill: Setningen «… og Venstre mener fiskeri, havbruk, jordbruk og skogbruk» endres til:  

«… og Venstre mener fiskeri, havbruk og andre marine ressurser i tillegg til jordbruk og skogbruk»  

Kommentar: Fokuset må være på de marine næringer hvor Norge har konkurransefortrinn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 775) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 74 / Linje: 20 

Innspill: Ordene «og miljøvennlig» legges til i setningen «….mer attraktivt å investere i fornybar og miljøvennlig sektor. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 777) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Legge til på side 75 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk og havbruk gjennom 
endrede skatteregler» endres til:  

«legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede 
skatteregler» 

Kommentar: Fiskeri er utelatt  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 777B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 75 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk og havbruk gjennom 
endrede skatteregler» endres til:  

«legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede 
skatteregler» 

Kommentar: Fiskeri er utelatt  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 777C) Mats Hansen / Nordland type: Endre på side 75 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk og havbruk gjennom 
endrede skatteregler» endres til:  
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«legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede 
skatteregler» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 777D) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 75 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk og havbruk gjennom 
endrede skatteregler» endres til:  

«legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede 
skatteregler» 

Kommentar: I tråd med at programmet omtaler både fiskeri og havbruk som sektorer innenfor sjømatnæringen er det 
rimelig at også fiskeri nevnes i denne delen av programmet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 779) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 75 / Linje: 14 

Innspill: Stryke ordet «alle» fra hakepunktet «etterspørre og skape insentiver til å bruke fornybart råstoff i alle offentlige 
innkjøp,…»  

Kommentar: Ikke realistisk i «alle» offentlige innkjøp. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 780) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Legge til på side 75 / Linje: 22 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine 
næringer» 

Kommentar: De øvrige punktene er rettet mot skogbruk og jordbruk. Vi må ikke glemme at Norge først og fremst er hav ;-) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 780B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 75  / Linje: 22 

I Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine 
næringer» 

Kommentar: De øvrige punktene er rettet mot skogbruk og jordbruk. Vi må ikke glemme at Norge først og fremst er hav ;-) 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

----  

(# 781) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 75 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at det offentlege må ta ansvar for å samordne innsamling og mottak av maritimt boss» 

Kommentar: Det er i dag stor vilje til egeninnsats i innsamling av maritimt boss, men det er ei utfordring med å få henta til 
mottak. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt andre steder) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 782) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 76 / Linje: 23  

Innspill: Ordet «oljeinntektene» endres til «petroleumsinntektene» i setningen «som er langt mer varig, fremtidsrettet og 
miljøvennlig enn oljeinntektene petroleumsinntektene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 783) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 76 / Linje: 26  

Innspill: Ny setning i starten av avsnittet: «Alle ressurser i havet tilhører fellesskapet « 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 784) Kari Østervold Toft / type: Legge til på side 76 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Ordene «i hele verdikjeden» legges til i setningen «…fiskeripolitikken skal sikre verdiskaping i hele verdikjeden, 
bærekraft og attraktive, konkurransedyktige arbeidsplasser…» 

Kommentar: Fiskeripolitikk må omhandle hele linjen - far fjord til fat. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 784B) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 76 / Linje: 31 - 33  

Innspill: Ordene «i hele verdikjeden» legges til i setningen «…fiskeripolitikken skal sikre verdiskaping i hele verdikjeden, 
bærekraft og attraktive, konkurransedyktige arbeidsplasser…» 

Kommentar: Fiskeripolitikk må omhandle hele linjen - far fjord til fat. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 785) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk» strykes  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 786) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «innføre et norsk forbud for utkast av fisk inntil det foreligger et internasjonalt forbud.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 786B) Kari Østervold Toft / type: Slette på side 77 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «innføre et norsk forbud for utkast av fisk inntil det foreligger et internasjonalt forbud.» strykes. 

Kommentar: Norge har hatt et slikt forbud siden slutten av 1980-tallet. EU vedtok å følge Norges eksempel i 2012 og regner 
med å ha det på plass innen få år nå. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 786C) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 77 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «innføre et norsk forbud for utkast av fisk inntil det foreligger et internasjonalt forbud.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 788) Pål Farstad / Stortingsrep type: Legge til på side 77 / Linje: 7 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«arbeide for det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 789) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 12 - 18  

Innspill: Stryke hele avsnittet med unntak av de to første setningene. Strykes fra «Vi har i dag et kvotesystem… …for å 
forhindre ulovlig salg av fiskekvoter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 790) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 20 

Innspill: Ordet «stort» strykes fra setningen «Fiskerinæringen må ha stort fokus på kvalitet i alle ledd,…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 791) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 24 

Innspill: Stryke formuleringen «på fisken som leveres over kai» fra setningen «…, og ikke minst pålitelig og god kvalitet på 
fisken som leveres over kai.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 792) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 25 - 28  

Innspill: Setningene «Hvitfisknæringen må lære av oppdrettsnæringen… … leveres til landanlegget (som line og juksefiske) 
strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 803 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 793) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 77 / Linje: 28 

Innspill: Ny setning etter «… leveres til landanlegget (som linje og juksefiske)»:  
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«Råfiskloven, som gjør at all fisk selges til en høy minstepris uavhengig av kvalitet, er et hinder for å få bedre kvalitet og 
verdiskapning.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 802 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 794) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 29 - 31  

Innspill: Setningen «Levendefangst gir nye muligheter for kvalitet, stabile leveringer og økt lønnsomhet for flere 
fartøygrupper, fordi toppen av kvoteåret kan fordeles utover året.» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 795) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 77 / Linje: 32  

Innspill: formuleringen «som f.eks. teinefangst» strykes fra «En må satse på redskapsgrupper som gir god kvalitet og øke 

forskningen på nye metoder som f.eks. teinefangst.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 798) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 77 / Linje: 34  

Innspill: Hakepunktet «si nei til evigvarende fiskekvoter» endres til 

«ha tidsavgrensede fiskekvoter» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 800) Pål Farstad / Stortingsrep type: Legge til på side 77 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 800B) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 77 / Linje: 38 - 39  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven.» 

Kommentar: Bytt ut det gamle punktet med dette. Viktig innspill fra Pål Farstad. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 802) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 78 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«fjerne råfiskloven» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 793 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 803) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 78 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Hakepunktet «stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken…» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 792 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 804) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 78 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Legge til ordet «like» i hakepunktet «innføre vern mot bunntråling i havområdene like utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 805) Pål Farstad / Stortingsrep type: Legge til på side 78 / Linje: 15 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 807) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 78 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«økt innsats for å avdekke ulovlig dumping av fisk og annen miljøkriminalitet i norske fjorder og havområder.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 808) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 78 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«stoppe ulovlig fiske med snurrevad/ringnot innenfor fjordlinja.» 

Kommentar: Her må det ikke åpnes for at fjordnemdene kan dispensere fra regelverket 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 809) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 78 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Ordet «ferskt» strykes fra hakepunktet «at endring i regelverk og andre virkemidler benyttes til å øke utnyttelsen 
av ferskt råstoffet i sjømatindustrien» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 810) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 78 / Linje: 30 
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Innspill: Hakepunktet «at alt marint råstoff fra fangst skal føres i land innen 2020» endres til: 

«at innen 2020 skal alt marint råstoff som fiskes og fanges utnyttes» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 811) Pål Farstad / Stortingsrep type: Legge til på side 78 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke Norges posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet og ta ansvar for øke mattilførselen og styrke 
matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 812) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 79 / Linje: 4 - 5  

Innspill: delsetningen «…og intensivere forskningen på lukkede anlegg.» endres til  

«intensivere forskningen på ny - samt videreutvikle eksisterende teknologi» 

Kommentar: Som et kunnskapsparti bør vi ikke binde oss til én spesifikk løsning. Henger sammen med forslag # 821-821B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 812B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 79 / Linje: 4 - 5  

Innspill: delsetningen «…og intensivere forskningen på lukkede anlegg.» endres til  

«intensivere forskningen på ny - samt videreutvikle eksisterende teknologi» 

Kommentar: Som et kunnskapsparti bør vi ikke binde oss til én spesifikk løsning. Henger sammen med forslag # 821-821B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 813) Magnar Bøkestad / Bindal type: Endre på side 79 / Linje: 5  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Nye tildelinger skal være grønne, og gis til nye aktører og til de minste aktørene under 5 konsesjoner, for mer effektiv 
drift. Konsesjonene er bare på lån, og kan ikke videreselges. Ved opphør går konsesjonen tilbake til staten. Andre kriterier 
kan også flettes inn. Prisen må senkes fra dagens nivå, for å gjøre næringen tilgjengelig for folk flest.» 

Kommentar: Laksekonsesjoner koster i dag tror jeg 12 mill. Den fås til odel og eie, uten betingelser. Kan evt selges neste dag 
for det mangedobbelte. Noen partier mener at man i fortsettelsen bare kan øke produksjonen av tillatt biomasse hos de 
eksisterende. Vi er i ferd med å få en lakseadel i landet, med eksplisitte rettigheter tildelt fra fellesskapet, og er beskyttet for 
fri konkurranse. Dette er viktig for distriktene, og bosettingen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 815) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 79 / Linje: 14 

Innspill: Ordet «til» strykes fra hakepunktet «sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke 
utgjør en økt miljøtrussel for til livet i havet, annen fisk og villaks» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 816) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 79 / Linje: 14  

Innspill: Ordet «økt» strykes fra hakepunktet «sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og 
ikke utgjør en økt miljøtrussel for til livet i havet, annen fisk og villaks» 

Kommentar: Oppdrettsnæringen skal ikke utgjøre en miljøtrussel i det hele tatt 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 817) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 79 / Linje: 19  

Innspill: Endre formuleringen «utarbeide et nytt» til «ha et nytt» i hakepunktet «utarbeide ha et nytt konsesjonsregelverk 
for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, 
rømmingsbegrensning og miljø ivaretas» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 818) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 79 / Linje: 22  

Innspill: Ordene «tidsfrist på» endres til «insitamenter til» i hakepunktet «gi oppdrettsnæringen tidsfrist på insitamenter 
til å omstille seg til lukkede anlegg…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 821) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Slette på side 79 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet « gi oppdrettsnæringen tidsfrist på å omstille seg til lukkede anlegg eller alternative løsninger på 
problemene med rømming, lakselus og forurensning fra merdene» endres til: 

Kommentar: For å unngå at vi låser oss fast til at lukkede anlegg er eneste løsning. Henger sammen med forslag # 812-812B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 821B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 79 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Hakepunktet « gi oppdrettsnæringen tidsfrist på å omstille seg til lukkede anlegg eller alternative løsninger på 

problemene med rømming, lakselus og forurensning fra merdene» endres til: 

Kommentar: For å unngå at vi låser oss fast til at lukkede anlegg er eneste løsning. Henger sammen med forslag # 812-812B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 822) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Endre på side 79 / Linje: 28 - 30  

Innspill: Hakepunktet «utarbeide et nytt regelverk med innføring av areal- og produksjonsavgift til vertskommunen, som 
kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper» endres til: 

«innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og 
lokale miljøulemper.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 824) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 79 / Linje: 36  

Innspill: Legge til ordene «og bunnfall» i hakepunktet «gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn 
konsesjon» etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av 
næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 827) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nytt punkt:  

«at nye konsesjoner skal auksjoneres, ikke deles ut gratis.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 828) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 79 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«satse på og videreutvikle akvatisk planteproduksjon i havbruks-sektoren.» 

Kommentar: Akvatiske planter vokser raskt og opptar enormt med CO2. Som klimatiltak kan vi trolig «redde» hele Paris-
avtalen bare med akvatisk planteproduksjon. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 829) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«satse på og videreutvikle akvatisk planteproduksjon i havbruks-sektoren.» 

Kommentar: Akvatisk planteproduksjon (alger) er en viktig fremtidsrettet næring 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 830) Raymond Londal / Alta Venstre type: Legge til på side 79 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ikke åpne fjorder tilknyttet lakseelver for oppdrettsnæring og fiskeslakterier med mindre det kan dokumenteres at 
villaksen ikke blir berørt.» 

Kommentar: Viktig sak i Alta 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 832) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 80 / Linje: 1 

Innspill: Setningen «Vi må dyrke havet og utforske mulighetene som ligger i den blå åkeren endres til:  

«Vi må utforske mulighetene som ligger i havet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 833) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 80 / Linje: 5  
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Innspill: Ordene «..i egen produksjon» strykes fra setningen «…har norsk sjømatnæring ressurser til å videreutvikle 
avansert kompetanse og teknologi i egen produksjon. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 834) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 80 / Linje: 9 - 10 

Innspill: Ordene «i en verden» endres til «på en planet» i setningen « og styrke matsikkerheten i en verden på en planet 
med stor befolkningsvekst. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 835) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 80 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Ordet «stor» endres til «kraftig» i setningen « og styrke matsikkerheten i en verden med stor kraftig 

befolkningsvekst.- Fra: stor befolkningsvekst - Til: kraftig befolkningsvekst 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 836) Pål Farstad / Stortingsrep type: Endre på side 80 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «dette» endres til «å ta vare på fangst» i setningen « Det må lages et system der en fisker får økonomisk 
utbytte av dette å ta vare på fangst,…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 837) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 80 / Linje: 17 - 18  

Innspill: hakepunktet «jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU- markedet» endres til: «jobbe for å 
gi norsk fiskeri- og sjømatnæring fri adgang til EU- markedet ved at Norge blir medlem i EU» 

Kommentar: Siden Norge skal bli medlem av EU;) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 838) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 80 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«tilrettelegge for økt utnyttelse av marine biologiske ressurser som plankton, tang og tare» 

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 839) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 80 / Linje: 33 - 35  

Innspill: Setningen «Landbruket må også i likhet med andre næringer gjennomgå kontinuerlige endringer for å tilpasse seg 
ny teknologi og svare på nye samfunnsutfordringer.» slettes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 841) Pål Farstad / Stortingsrep type: Slette på side 81 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Setningene «Samtidig har import av soya som proteinråvare til kraftfôr har økt kraftig. Dette er en retning Venstre 
ønsker å snu.» strykes. 
Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 843) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 15  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«For at nye generasjoner skal velge en fremtid innen landbruket og sørge for at det finnes norsk matproduksjon, må 
landbruket gis gode rammevilkår. Vi har landbruk over hele landet, og det skal vi fortsette å ha. Odelsloven er viktig for å 
regulere generasjonsskifte og videreføre landbrukseiendom som drivverdige enheter uten å splitte dem opp.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 844) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 81 / Linje: 20 

Innspill: Ny setning etter setningen «..som likebehandler innenlandsk produksjon og import»: 

«Norskprodusert kjøtt har vesentlig mindre klimautslipp sammenlignet med importert kjøtt» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 845) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 22  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Reindrift er en viktig primærnæring som utnytter marginale beiteressurser i 139 av landets kommuner på et areal som 
utgjør om lag 40 % av landarealet i Norge. Reindriftsnæringen opplever i dag ett enormt utbyggingspress, og må sikres tidlig 
deltagelse i planprosesser i kommunene, slik at næringens arealbehov blir tatt hensyn til. Venstre mener reindriftens behov 
for sammenhengende arealer må synliggjøres på en bedre måte enn i dag. En bærekraftig reindriftsnæring har en når 
reintallet er tilpasset beitegrunnlaget. Det bør derfor undersøkes om flere områder kan tas til bruk til reindrift, samtidig 
som næringa må ta ansvar for å ha antall dyr som er bærekraftig. Venstre ønsker økt forskning og kunnskap om 
tapsproblematikk i reindriftsnæringen, slik at en bedre kan oppnå de todelte målene i rovviltforliket.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 847) Fylkesårsmøtet 2017 / Møre og Romsdal Venstre type: Legge til på side 81 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha landbruk over hele landet og en bærekraftig utnytting av ressursene» 

Kommentar: Ny innledning 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 848) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Endre på side 81 / Linje: 26 - 28 
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Innspill: Ordet «omtrent» strykes fra hakepunktet «opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på 
dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger.» 

Kommentar: omtrent strykes 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 849) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 81 / Linje: 30  

Innspill: Ordet «, biodiversitet» strykes fra hakepunktet «knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der 
biologisk mangfold, biodiversitet og dyrevelferd er viktig.» 

Kommentar: Biologisk mangfold og biodiversitet er det samme. Smør på flesk. Se https://snl.no/biologisk_mangfold 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 851) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Endre på side 81 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Hakepunktet «tilpasse reinbestanden i Finnmark til beitegrunnlaget i området, og innføre registreringsplikt for 

antall dyr i reinsdyrbesetning.» endres til: 

«sikre reindriftsnæringen tidligere deltagelse i planprosesser igangsette en prosess for å avklare rettighetsforhold på 
vinterbeite i reindriften se nærmere på de rettslige forhold rundt arealer til reindrift. økt forskning tapsproblematikk og 
rovvilt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 852) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«likestille bruk av snøscooter i reindrifta med anleggsmidler i jordbruket (åpner for nyinvesteringer ved behov)» 

Kommentar: I dag får ikke reindrifta fradrag for scooter når behovet for å skifte ut utstyret er tilstede 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 855) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 81 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«snu bevisbyrden for erstatning for rovdyrtap, slik at alle tap utover normaltapet erstattes, om ikke forvaltningen kan 
sannsynliggjøre andre dødsårsaker.»  

Kommentar: Det er viktig for legitimiteten til rovdyrpolitikken og behovet for robuste bestandsmål, at næringsdrivende som 
opplever skade, for erstattet alle reelle tap. Vilkårlige avkortninger i erstatning fra forvaltningens side, bidrar bare til å 
undergrave de politiske målene om å sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 857) Elisabeth Klette / Randaberg, Suldal, Lund, Finnøy og Tysvær Venstre type: Nytt forslag på side 81 / Linje: 36 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ at hovedtrekkene i markedsreguleringen opprettholdes gjennom samvirkebasert markedsregulering.  
✓ at produksjonsregionene for melk bør i hovedsak opprettholdes som i dag.  
✓ bremse utviklingen av større bruk. Økte melkekvoter til 900 000 liter er feil utvikling av distriktslandbruket.  
✓ styrke nabobruksmulighet for å søke tilleggsjord ved gårdssalg der det er naturlig.   

✓ øke tilskudd til beitebruk bør ikke gå på bekostning av tilskudd til innmarksbeite.»  

https://snl.no/biologisk_mangfold
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Kommentar: På Fylkesårsmøte i Rogaland Venstre ble det i år vedtatt en politisk uttalelse som Rogaland Venstre sender til 
landsmøtet. De nye punktene som vi foreslår er hentet i fra denne uttalelsen, og har som mål å sikre småbrukenes framtid 
og en fortsatt bosetting ute i distriktene.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 858) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 82 / Linje: 1 - 36  

Innspill: brødtekst og hakepunkt under underkap. 9.8 Trygg og klimasmart matproduksjon  

«Jordvern er en av forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv 
matjord mot irreversible endringer. Vi ønsker at bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrkbar og dyrket mark 
ikke skal være tillatt. Vern av dyrket jord vil også bidra til mindre utslipp av klimagasser som følge av mindre behov for 
nydyrking og mindre karbontap fra jord og vegetasjon. På samme måte ønsker vi å sikre fiskeplasser, havbruksaktivitet og 
fremtidig dyrking av tang, tare og alger ved å gi disse fortrinn fremfor blant annet olje og gass.  Det offentlige bør 
etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder. Vi mener at det skal lønne 
seg å ta klimasmarte valg. Venstre mener det må settes klare målsetninger for matproduksjonen når det gjelder kutt i 
klimautslipp. Det er et stort behov for investeringer i matproduksjon for å redusere klimagassutslipp. Derfor vil Venstre at 
det skal etableres et fond med skattefordeler som stimulerer til kutt. Produksjon av kjøtt bidrar til klimagassutslipp. Venstre 
vil derfor fase ut produksjonen av rødt kjøtt i landbruket. Dette gjelder også importert mat fra andre land med tilsvarende 
klimaavtrykk. Vi bør i større grad vektlegge kvalitet på produkter, dyrevelferd og miljømessig fotavtrykk gjennom 
landbruksoverføringene.  

Venstre vil:  

✓ at matproduksjonen skal kutte sine klimagassutslipp med minimum 20 % av utslippene i 2015 innen 2030  
✓ øke forskningen på klimasmarte løsninger opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer 

klimavennlig matproduksjon  
✓ ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark samt sikre fiskeri og havbruksarealer 

✓ fase ut produksjonen av rødt kjøtt, og øke klimaeffektiv matproduksjon som frukt, korn, grønt og sjømat.» 

Kommentar: Gjennomgående erstatte «jordbruk» med «matproduksjon». Kjøttproduksjon er med på å gi store 
klimagassutslipp og Norge må ta sikte på å redusere produksjonen til fordel for mer korn, frukt og grønt slik at det både blir 
mat til flere og lavere utslipp. Sjømat er klimavennlig og må også tas med i en klimasmart matproduksjon. I utkastet nevnes 
kun jordbruk.   

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 859) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 82 / Linje: 7 - 10  

Innspill: Avsnittet endres til:  

«Det er økt etterspørsel i markedet etter økologiske produkter. Venstre vil at landbruket skal dekke det behovet som er i 
markedet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 862) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 82 / Linje: 19  

Innspill: Ordene «med skattefordeler» strykes fra setningen «Derfor mener Venstre at det skal etableres et fond med 
skattefordeler som stimulerer til kutt». 

Kommentar: Ingen grunn til enda mer byråkratisering i skattesystemet Henger sammen med forslag # 864 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 863) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 82 / Linje: 20 - 22  

Innspill: Setningene «Produksjon av kjøtt bidrar til klimagassutslipp. Venstre vil legge mer vekt på hvilken type kjøtt vi 



 

 239 

spiser og at virkemidlene i landbruket skal stimulere til produksjon som bidrar til minst mulig utslipp.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 864) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 82 / Linje: 30 

Innspill: Ordene «med skattefordeler» strykes fra hakepunktet «opprette et fond med skattefordeler som stimulerer til 
mer klimavennlig landbruk». 

Kommentar: Ingen grunn til enda mer byråkratisering i skattesystemet Henger sammen med forslag # 862 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 865) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 82 / Linje: 36  

Innspill: Hakepunktet «stoppe nydyrking av myr» endres til:  

«stoppe drenering, nydyrking og uttak av torv på myr»  

Kommentar: begrunnelse: karbon-tap 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 869) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 82 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«utrede avgift på metanutslipp kombinert med støtte for bruk av metan til biogass.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 872) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 83 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Omformulere setningen som begynner med: Dagens naturbruksutdanning… 

Kommentar: Hvor kommer denne påstanden fra? 

Landsstyrets innstilling: Ingen innstilling da det ikke er fremmet et konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 873) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 84 / Linje: 7 - 9  

Innspill: Setningen «I tillegg vil vi gå gjennom maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store matvarekjedene slik 
at matvarehandelen i Norge ikke eies av kun tre selskaper, som i dag.» endres til: 

«I tillegg vil vi gå gjennom maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store matvarekjedene med sikte på å øke 
antall aktører i matvarehandelen i Norge.» 

Kommentar: Forandre ordlyden i siste ledd av setningen og fjerne «som i dag». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 874) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 84 / Linje: 17  

Innspill: Hakepunktet «fjerne odelsloven» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 875) Geir Olsen/ Egne vegne type: Slette på side 84 / Linje: 17  

Innspill: Hakepunktet «fjerne odelsloven» endres til: 

«fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten» 

Kommentar: «Hovedproblemet» er at grunnlovens § 117 slår fast at «odels- og åsetesretten må ikke oppheves» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 876) Solveig Schytz / Solveig Schytz og Espen Ophaug type: Endre på side 84 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer 
og andre dagligvarer gjennom bl.a likere rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker.» 

Kommentar: Konkurransen i dagligvarenæringen er begrenset av ulik mulighet til å selge alkoholholdig drikke. 
Dagligvarebutikker, men ikke kiosk og bensinstasjon kan få salgsbevilgning for alkoholholdig drikke. Det skjer en stor 
bransjeglidning i dette markedet, der det på utsiden er vanskelig å se forskjell på en bensinstasjon med stort vareutvalg og 
en liten dagligvarebutikk med bensinpumpe. Mange steder i distriktsnorge har kiosk/bensinstasjon overtatt 
lokalbutikkfunksjonen og har bl.a post i butikk, og kan også være utleveringssted for dagligvarer bestilt på nett (inkludert 
alkoholholdig drikke). Definisjonene av kiosk og bensinstasjon er tidvis vanskelig å anvende på virkeligheten. «Likere 
rammevilkår» kan oppnås på flere måter. Dilemmaet er at dagens lovverk gir urimelige utslag i bransjen, der det ikke lenger 
er tydelige grenser mellom hva som er dagligvarebutikk, kiosk, bensinstasjon og framtidas 
energistasjon/butikk/utleveringssted for varer bestilt på nett. Kiosk- og bensinstasjon-næringen kan med likere 
konkurransevilkår utfordre den etablerte dagligvarebransjen.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 876B) Andreas Økland / type: Legge til på side 84 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer 
og andre dagligvarer gjennom bl.a likere rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker.» 

Kommentar: Ny leddsetning bak kulepunktet 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 876C) Kjartan Alexander Lunde / type: Endre på side 84 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre 
dagligvarer « endres til:  

«legge til rette for økt konkurranse i dagligvaremarkedet gjennom like rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og 
dagligvarebutikker.» 

Kommentar: Konkurransetilsynet har ved flere anledninger anbefalt at dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner 
reguleres likt. Salgsbevillinger bør kunne avgjøres og gis av den enkelte kommune selv.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i # 875) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 876D) Ellen Camilla Gramstad / type: Endre på side 84 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre 

dagligvarer» endres til:  

«legge til rette for økt konkurranse i dagligvaremarkedet gjennom like rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og 
dagligvarebutikker.» 

Kommentar: Begrunnelse:  Konkurransetilsynet har ved flere anledninger bedt om at kiosker, bensinstasjoner og 
dagligvarebutikker reguleres likt med hensyn til adgangen til å kunne søke om salgsbevilling for alkoholdige drikkevarer. 
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Rent praktisk kan dette ta form av at kommunene får bestemme om søknad fra kiosker og bensinstasjoner skal innvilges på 
samme måte som kommune/bystyrene i dag tar stilling til om dagligvarebutikker skal tildeles salgsbevilling for alkoholdige 
drikkevarer. Vi tror også Venstres folkevalgte vil sette pris på lokal beslutningsrett i dette spørsmålet, fremfor nå der et 
statlig forbud står i veien for å ta lokale hensyn på dette området som er viktig av hensyn til både nærings- og 
distriktspolitiske interesser.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i # 875) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 877) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 84 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Ordene «økt konkurranse» endres til «flere aktører» i hakepunktet legge til rette for økt konkurranse flere aktører 
innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer 

Kommentar: Forandre fra «økt konkurranse» til «flere aktører». «Økt konkurranse» er et abstrakt og vanskelig definerbart 
mål, men neppe et virkemiddel; «flere aktører» er et konkret og målbart virkemiddel. Med «flere aktører» får vi dessuten et 
mangfold (om enn ikke automatisk et biologisk og/eller kulturelt mangfold) - og det er heller ikke eksplisitt definert i 
formuleringen «økt konkurranse». «Økt konkurranse» er vel heller ikke det viktigste i dagligvarehandelen, men det er flere 
aktører som er det viktigste. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 879) Elisabeth Klette / Randaberg, Lund, Suldal, Finnøy og Tysvær Venstre type: Nytt forslag på side 84 / Linje: 20  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «matvareberedskap i krisetider må styrkes  
✓ selvforsyningsgraden må opprettholdes» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 880) Ole Morten Vegusdal / Birkenes Venstre type: Nytt forslag på side 84 / Linje: 23 - 36  

Innspill: Teksten før hakepunktene i underkap. 9.11 endres til: 

«Skogen i Norge er en stor økologisk og samfunnsmessig ressurs. Skogbruket har vært med å legge grunnlaget for utvikling 
av byer og bygder i store deler av landet. I tillegg til hva skogen har betydd for velstandsutviklingen, har den fått stadig økt 
betydning som rekreasjonsområde for befolkningen. Til alle tider har den vært leveområde for planter og dyr. Skogen kalles 
av noen i dag for «den nye oljen». Den har gjennom det grønne skiftet fått økt fokus som ressurs for produksjon av 
biodrivstoff. Et moderne skogbruk kan komme i konflikt med naturverninteresser og friluftsinteresser. Det vil kreve faglig 
dyktighet og gjensidig forståelse mellom ulike kompetanser innen skogbruk og naturforvaltning når fremtidens skogpolitikk 
og arealplaner skal utvikles. Venstre ønsker et mer intensivt skogbruk der konfliktene mellom ulike interesser er små. 
Venstre ønsker å videreføre ordningen med frivillig vern av skog. Venstre ønsker å gi større granskogområder et økt innslag 
av løvskog. Venstre ønsker også en generell vurdering av granas fremtid på Vestlandet, siden dette treslaget ikke naturlig 
hører hjemme der. Venstre ønsker at en større andel av norsk tømmer skal benyttes til industriell produksjon i Norge for å 
oppnå økt verdiskapning og sysselsetting.» 

Kommentar: Er utdannet forstkandidat fra Ås og måtte bare pusse litt på teksten :-) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 883) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 84 / Linje: 31  

Innspill: Ordet «Gran» erstattes med «Tette plantefelt av gran» i setningen «Gran Tette plantefelt av gran fortrenger det 

biologiske mangfoldet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  



 

 242 

----  

(# 884) Jonas Vevatne / Asker V type: Nytt forslag på side 85 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«videreutvikle og styrke trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge i kombinasjon med strengere krav til økt 
bruk av tre i statlige byggeprosjekt.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 885) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Slette på side 85 / Linje: 10 - 11  

Innspill: Hakepunktet «at det utarbeides kommunale eller fylkeskommunale planer for plantefelt for gran» strykes. 

Kommentar: Dette er byråkratisk. Greit at granfelt ikkje passar på Vestlandet. Men kva med Drangedal og Bø? Når Venstre 
ønskjer å verne 10 % av skogarealet, bør med tillate moderne driftsformer der det er naturleg. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 885B) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 85 / Linje: 10 - 11  

Innspill: Hakepunktet «at det utarbeides kommunale eller fylkeskommunale planer for plantefelt for gran» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 886) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 85 / Linje: 11  

Innspill: Formuleringen «der gran er en fremmed art» legges til i slutten av hakepunktet « Hakepunktet «at det utarbeides 

kommunale eller fylkeskommunale planer for plantefelt for gran der gran er en fremmed art»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles dersom ikke forslag # 885 vedtas.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 887) Elisabeth Klette / Randaberg, Suldal, Lund, Finnøy, Tysvær Venstre type: Endre på side 85 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Formuleringen «men avvikle priskontrollen og boplikten på skogseiendommer» strykes fra hakepunktet «beholde 
konsesjonsloven, men avvikle priskontrollen og boplikten på skogseiendommer» 

Kommentar: Forhindre å binde opp store skogs- og fritidsområder til kommersielle aktører. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 888) Kaare Aaneby / Hedmark type: Flytte linjer på side 85 / Linje: 14 - 15  

Innspill: Hakepunktet flyttes til side 84, linje 18 etter punktet om odelsloven 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 889) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 85 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«vurdere å innføre strengere miljøregler for drift av skog, for eksempel meldeplikt før iverksetting av større tømmerdrifter 
for å unngå tap av naturmangfold.» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 891) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 85 / Linje: 15  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha fortsatt forsøk med planting og gjødsling av skog som klimatiltak der det er forenelig med naturvernhensyn.» 

Kommentar: Planting og gjødsling av skog kan være et godt klimatiltak som også bidrar til skognæringen, men 
naturvernhensyn bør ha forrang. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 892) Håvard Vannebo / Overhalla V type: spørsmål på side 85 / Linje: 16  

Innspill:  

Kommentar: Ser ikke Venstre noen som helst fordeler med økt mineralutvinning i Norge?? 

Landsstyrets innstilling: Ingen innstilling da det ikke er fremmet et konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 893) Atle Rui / Telemark Venstre type: Legge til på side 85 / Linje: 20  

Innspill: Tillegg etter setningen «…naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser.» 

«I Norge fins store mengder av disse ressursene. I tillegg rår vi over malmer og mineraler som er spesielt verdifulle og 
nødvendige for det grønne skiftet. Med de krav til miljøvern og til arbeidsforhold som er utviklet hos oss, sammen med 
moderne teknologisk utvikling i mineralnæringen, vil gruvevirksomhet i Norge bli et viktig, nødvendig og bærekraftig bidrag 
i europeisk og global sammenheng. Behovet for å utvinne mineraler vil øke framover. Finnmark, Telemark, Sogn og 
Fjordane, for å nevne noen fylker, har store verdier i bakken og i fjellet. Venstre ønsker at disse verdiene skal bidra til nye 
grønne arbeidsplasser og ny, norsk verdiskaping.» 

Kommentar: Settes inn etter ordet vannressurser. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 893B) Solfrid Rui Slettebakken / Telemark Venstre type: Legge til på side 85 / Linje: 20  

Innspill: Tillegg etter setningen «…naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser.» 

I Norge fins store mengder av disse ressursene. I tillegg rår vi over malmer og mineraler som er spesielt verdifulle og 
nødvendige for det grønne skiftet. Med de krav til miljøvern og til arbeidsforhold som er utviklet hos oss, sammen med 
moderne teknologisk utvikling i mineralnæringen, vil gruvevirksomhet i Norge bli et viktig, nødvendig og bærekraftig bidrag 
i europeisk og global sammenheng. Behovet for å utvinne mineraler vil øke framover. Finnmark, Telemark, Sogn og 
Fjordane, for å nevne noen fylker, har store verdier i bakken og i fjellet. Venstre ønsker at disse verdiene skal bidra til nye 
grønne arbeidsplasser og ny, norsk verdiskaping.  

Kommentar: Kapitlet er for skrint og for lite næringsvennlig. Vi må mene noe positivt om mineralnæringen. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 894) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 85 / Linje: 32  

Innspill: Tillegg til sutt i hakepunktet: «En slik avgift må innføres gradvis for å sikre tid til omstilling.»  

Kommentar: Vi er ikke ute etter å pålegge bedrifter store kostnader plutselig, men å gjøre det mer lønnsomt å finne nye 
løsninger. Slike løsninger kan det ta tid å finne. Vi må ikke komme i en situasjon der vi tar livet av bedrifter og ødelegger 
arbeidsplasser i distriktene unødvendig.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 895) Tord Eirik Feldt Enger / Drammen Venstre type: Slette på side 85 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Ordene «på land» strykes fra hakepunktet «redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig 
tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres  

Kommentar: Setningene er inkonsekvente. «En faglig tilfredsstillende deponiløsning» kan være et undervannsdeponi. Om 
man mener at fjorddeponier må forbys, kan det ikke settes opp mot en faglig vurdering. Hvert tilfelle vil være forskjellig og 
må utredes deretter. Hvis miljørisikoen ved et fjorddeponi er lav, kan det være et bedre alternativ sammenlignet med et 
landdeponi med store miljøkonsekvenser. Dersom man ønsker å legge til rette for mineralutvinning i Norge er det viktig som 
et miljøparti å sette strenge miljøkrav, ikke forby uten faglig grunnlag. Forslaget til forbud bør strykes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 896) Tord Eirik Feldt Enger / Drammen Venstre type: Slette på side 85 / Linje: 37  

Innspill: Hakepunktet «forby fjorddeponi» strykes. 

Kommentar: Setningene er inkonsekvente. «En faglig tilfredsstillende deponiløsning» kan være et undervannsdeponi. Om 
man mener at fjorddeponier må forbys, kan det ikke settes opp mot en faglig vurdering. Hvert tilfelle vil være forskjellig og 
må utredes deretter. Hvis miljørisikoen ved et fjorddeponi er lav, kan det være et bedre alternativ sammenlignet med et 
landdeponi med store miljøkonsekvenser. Dersom man ønsker å legge til rette for mineralutvinning i Norge er det viktig som 
et miljøparti å sette strenge miljøkrav, ikke forby uten faglig grunnlag. Forslaget til forbud bør strykes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 897) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 86 / Linje: 5  

Innspill: Ordene «økt forbruk som følge av» legges til i setningen « dels på grunn av økt forbruk som følge av økt 
levestandard i utviklingsland.» 

Kommentar: Legge til «økt forbruk som følge av» før «økt levestandard». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 898) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 86 / Linje: 10  

Innspill: Ordene «olje- og gassvirksomheten» endres til «petroleumsvirksomheten» i setningen «… at Norge kan bygge seg 

opp når investeringene i olje- og gassvirksomheten petroleumsvirksomheten flater ut.» 

Kommentar: Forandre fra «olje- og gassvirksomheten» til «petroleumsvirksomheten». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 899) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 86 / Linje: 16 

Innspill: Ordene «bidra til» endres til «jobbe for» i hakepunktet «bidra til jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av 
norsk vannsektor 

Kommentar: Forandre fra «bidra til» til «jobbe for». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 900) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Nytt forslag på side 86 / Linje: 16  

Innspill: Nytt hakepunkt: 



 

 245 

«at eierskapet i de kommunale, interkommunale regionale vannverkene, overføres til hver enkelt abonnent, slik at hver 
enkelt blir medeier i vannverket gjennom en ikke omsetningsbar andel. Hver eiendom får en andel som følger 
eiendommen.» 

Kommentar: På denne måten forblir vannet en fellesgode som ikke kan selges eller spekuleres med. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 10. FREMST PÅ IKT OG DIGITALISERING 
[side 87 - 92 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 901) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 87 / Linje: 10 - 20  

Innspill: Legge til en faktaboks om Big Data, Kunstig Intelligens (AI), Tingenes Internett (IOT), kroppsnær teknologi, Utvidet 

Virkelighet (Augmented Reality) og Virtuell Virkelighet der det er forkortede linker (f.eks. til artikler på Store Norske 
Leksikon og/eller Wikipedia) som det er mulig å navigere til ved å klikke på dem i den digitale utgaven av 
stortingsprogrammet til mer informasjon om disse teknologiene og hvordan de allerede spiller inn og kan spille inn på 
samfunnslivet. 

Kommentar: - Big Data: https://snl.no/Stordata / https://no.wikipedia.org/wiki/Stordata - Kunstig Intelligens: 
https://snl.no/kunstig_intelligens / https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens - Tingenes Internett: 
https://no.wikipedia.org/wiki/Tingenes_internett - Kroppsnær Teknologi - hhmmmm... fant ingen norske oppslagskilder... : 
https://teknologiradet.no/sikkerhet-og-personvern/personvern-tilstand-og-trender/intim-teknologi/ / 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_technology - Utvidet Virkelighet: https://snl.no/Utvidet_virkelighet / 
https://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_virkelighet - Virtuell Virkelighet: https://snl.no/virtuell_virkelighet - 
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_virkelighet 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 902) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 87 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Formuleringen «teknologiske disrupsjonen endres til «teknologiske utviklingen» i setningen « transformere seg i 
møte med den teknologiske disrupsjonen utviklingen som omfatter Big Data 

Kommentar: Forandre fra «disrupsjonen» til «utviklingen», både fordi «disrupsjonen» er et faguttrykk fra markedsførings- 
og forretningsspråket og fordi det uttrykker at noe/noen forstyrrer den ordinære samfunnsutviklingen. For å gjøre språket 
mer tilgjengelig og for å ikke uttrykke at de nevnte teknologiene er noe som spissformulert forstyrrer en eller annen 
overordnet plan (Det er nesten som om vi sier «Huff! Denne teknologien ødelegger bare for den politikken vi ønsker å 
føre!»), men som en naturlig del av menneskenes fremskritt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 903) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 87 / Linje: 15 

Innspill: Legge til «(Augmented Reality)» etter «Utvidet Virkelighet» i setningen «…kroppsnær teknologi, Utviklet 
Virkelighet (Augmented Reality) og Virtuell Virkelighet.» 

Kommentar: Legge til den internasjonale fagbetegnelsen på Utvidet Virkelighet slik at folk enklest mulig kan finne frem til 
dette dersom de ønsker å lese seg opp på det. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 904) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 87 / Linje: 23  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«å trappe opp og tydeliggjøre det politisk ansvaret for digitaliseringen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 906) Geir Olsen / Egne vegne type: Tillegg på side 88 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_virkelighet
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«at staten alene gjør de store digitaliseringsinvesteringene for hele offentlig sektor.» 

Kommentar: Problemet i dag er at stat/underliggende etater/kommuner og fylkeskommuner har overlappende og ulike 
systemer og bruker uforholdsmessig store ressurser på å prøve å kommunisere med hverandre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 907) Geir Olsen / Egne vegne type: Tillegg på side 88 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre at digitalisering og digital tjenesteutvikling skal være en viktig del av kommunereformen og andre endringsprosesser i 
offentlig sektor.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 908) Geir Olsen / Egne vegne type: Tillegg på side 88 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 909) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 88 / Linje: 21  

Innspill: Hakepunktet: «kreve mer tilgjengeliggjøring og deling av offentlige data» endres til:  

«jobbe for at all offentlig data deles og gjøres tilgjengelig med mindre særlige hensyn, f.eks.. rikets sikkerhet, skulle tilsi noe 
annet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 910) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 88 / Linje: 25  

Innspill: Formuleringen «i det offentlige» endres til «i offentlige instanser» i hakepunktet «styrke IKT-kompetansen i det 
offentlige offentlige instanser» 

Kommentar: Legge til ordet «instanser» etter «offentlige». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 911) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 88 / Linje: 26 - 27  

Innspill: hakepunket «kreve bruk av reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon, og i 
datautveksling med innbyggere og privat næringsliv» endres til: 

«jobbe for at offentlig sektor bruke reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor, og jobbe for at offentlig sektor skal 
kreve bruk av reelt åpne standarder ved datautveksling sammen med næringslivet og ved all utsendelse av informasjon til 
eksterne nasjonale aktører» 

Kommentar: Dette punktet ble kanskje litt for omfattende og bør kanskje deles opp i 2 separate punkter - f.eks. slik: jobbe 
for at offentlig sektor bruke reelt åpne standarder internt i offentlig sektor jobbe for at offentlig sektor skal kreve bruk av 
reelt åpne standarder ved datautveksling sammen med næringslivet og ved all utsendelse av informasjon til eksterne 
nasjonale aktører 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 912) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 88 / Linje: 28  

Innspill: Hakepunktet «at fri programvare alltid skal vurderes i offentlige IT-anskaffelser» endres til: 

«at fri og åpen programvare som benytter frie og åpne dataformat alltid skal vurderes i offentlige IKT-anskaffelser» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 913) Ketil Kjenseth / type: Flytting av kapittel på side 88 til 89 / Linje: 29 - 7  

Innspill: Flytte kapittel 10. 2 til helsekapittelet 14.10 og innarbeide det redaksjonelt der.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 913B) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: omplassering av avsnitt på side 88 til 89 / Linje: 29 - 30  

Innspill: flytte avsnittene om velferdsteknologi til kapittelet om pasienter i sentrum 

Kommentar: Dette er ny og offensiv velferdspolitikk, og hører hjemme i kapittelet om velferd.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 914) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 88 til 89 / Linje: 29 - 28  

Innspill: Slå sammen kap 10.2 og 10.3 til «Velferdsteknologi». 

Kommentar: Begge kapitlene handler om velferdsteknologi. Det ser ut som en redaksjonell feil at de er to ulike kapitler. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 915) Håvard Vannebo / Overhalla V type: kommentar på side 88 / Linje: 29  

Innspill:  

Kommentar: Velferdsteknologi er avhengig av godt og framtidsrettet bredbåndstilbud i alle hjem. Hvis ikke, må noen flytte 
for å få slike tilbud og da faller vel argumentasjonen med at «folk skal få bo hjemme så lenge som mulig» bort for de som da 
ikke får bredbånd til sine hjem. Det er faktisk ganske mange i distriktene, selv om den %-vise dekning er høy på landsbasis. 
98% dekning på landsbasis betyr at mer enn 100.000 innbyggere faller utenfor tilbudet om velferdsteknologi. Mange av 
disse er de som vil trenge det mest. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 916) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 88 / Linje: 32 - 37  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Ny velferdsteknologi kan bidra til bedre velferd. Dette muliggjør bedre hjemmepleie, rehabilitering og kontakt med 
helsevesenet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 917) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 88 / Linje: 34 - 35  
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Innspill: Setningen «Framtidas pasienter kan foreta målinger selv, stille diagnoser selv og etterspørre persontilpassede 
medisiner» endres til: 

«For framtidas pasienter blir målinger og diagnostiseringer automatisert slik at disse selv kan etterspørre persontilpassede 
medisiner.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 918) Geir Olsen / Egne vegne type: Tillegg på side 89 / Linje: 3  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i 
tjenesteutviklingen.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 919) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Endre på side 89 / Linje: 21  

Innspill: Ordet «kronikere» endres til «pasienter» i kulepunktet «sikre kronikere pasienter mulighet til å bruke telemedisin 
i oppfølging og behandling» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 920) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 89 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren» strykes 

Kommentar: Hva menes med kunstig intelligens her? Smart helseteknologi, maskinlæring, agenter? Nå er punktet uklart og 
ut av sammenheng. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 921) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Slette på side 89 / Linje: 29  

Innspill: Bare et innspill til et eksempel på at det kan være for mange detaljer i programmet? Hvem skulle være i mot i 
involvere ergoterapeuter? Og annet helsepersonell. Men dette kan vel være resultatet av større samspill mellom helsefaglig 
og teknologisk FoU som både vil medføre at helsepersonell får mer teknologi i utdanningen og at teknologer samarbeidet 
med helsepersonell i utviklingen av helseteknologi.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 921B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 89 / Linje: 29  

Innspill: Bare et innspill til et eksempel på at det kan være for mange detaljer i programmet? Hvem skulle være i mot i 
involvere ergoterapeuter? Og annet helsepersonell. Men dette kan vel være resultatet av større samspill mellom helsefaglig 
og teknologisk FoU som både vil medføre at helsepersonell får mer teknologi i utdanningen og at teknologer samarbeidet 
med helsepersonell i utviklingen av helseteknologi. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 922) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 90 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunket «innføre datasikkerhet som et obligatorisk fag på alle IKT-studier, og som delfag på studier som for 
eksempel økonomi og juss» endres til:  

«i kompetanse i datasikkerhet innen høyere utdanningsstudier hvor det er formålstjenlig» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 923) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 90 / Linje: 15  

Innspill: Ordet «administrative» legges til i hakepunktet «innføre datasikkerhet som et obligatorisk fag på alle IKT-studier, 
og som delfag på administrative studier som for eksempel økonomi og juss» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 924) Rolf Zimmermann / Vestvågøy Venstre type: Legge til på side 90 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sikre at dekning på telefoni og DAB er i henhold til dekningskart og konsesjonsvilkår.» 

Kommentar: Dekningen av DAB-signaler i Lofoten er veldig dårlig. Mange steder er det også dårlige mobil-signaler, til tross 
for at selskaper viser dekningskart som sier at signalene finnes. Dette oppleves som delvis usanne opplysninger fra 
selskapene side. Kritikk av dekningskartet for Lofoten er sendt radio.no og det vurderes privat om dekningskartet for DAB er 
så langt fra virkeligheten at det rammes av markedsføringsloven. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 925) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 90 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Faktaboksen: «Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler 

direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper» endres til:  

«Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp 
av formidlingsselskaper. Dette gjelder for eksempel der privatpersoner ønsker å leie ut ledig kapasitet på en leilighet, bil 
eller andre artikler eller der privatpersoner benytter formidlingsselskaper som en integrert del av sitt tjenestetilbud.» 

Kommentar: Legge til «Dette gjelder for eksempel der privatpersoner ønsker å leie ut ledig kapasitet på en leilighet, bil eller 
andre artikler eller der privatpersoner benytter formidlingsselskaper som en integrert del av sitt tjenestetilbud.». ADVARSEL: 
Denne definisjonen kan langt på vei oppfattes som en legitimering av (eller ønsket legitimering av) sjåfører som tilbyr 
tilbringertjenester (taxi, drosje) vha Über - noe som ble slått kraftig ned på i 2015 og 2016; se f.eks. artiklene på 
http://www.dinside.no/okonomi/to-nye-uber-biler-avskiltet/61014320 , http://itavisen.no/2015/12/10/norsk-uber-sjafor-
frifunnet-i-oslo-tingrett/ og http://www.dagsavisen.no/oslo/uber-sjaforer-i-oslo-risikerer-forerkortet-1.793459 . 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 926) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 90 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Hakepunktet «gjøre det enklere for privatpersoner å utføre ytelser for hverandre mot betaling» strykes 

Kommentar: markedet regulerer alt dette, som ved ny teknologi (eks vipps og PayPal) skaper nye måter så det blir enklere 
for private å utføre ytelser for hverandre mot betaling.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 927) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 91 / Linje: 1 - 4  

Innspill: Hakepunktene «endre regelverket i eksisterende næringer» og «pålegge selskaper som legger til rette for 
delingsøkonomi…» strykes 

Kommentar: Med dagens tilgang til 4G nettverk og wifi i nær sagt alle kafeer, så må man spørre seg om dette er 
nødvendig? Kan ikke private aktører stå for dette istedenfor at det skal bli nok en offentlig utgift? Dette vil også virke 
drepende for private aktører som vil miste kunder. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 929) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: omplassering av avsnitt på side 91 / Linje: 5 - 16  

Innspill: avsnittet «smarte byer» flyttes til kapittelet «grønn by og stedsutvikling» 

Kommentar: Dette er en viktig del av byutviklingspolitikken, og bør derfor ses i sammenheng med fremtidens grønne by- og 
stedsutvikling. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 930) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 91 / Linje: 5  

Innspill: Overskriften endres til «Smarte byer og transportløsninger» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 933 og # 934  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 931) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 91 / Linje: 10 - 12  

Innspill: Setningen «Gjennomgående bruk av IKT-systemer, digital infrastruktur og kompetanse er nøkkelfaktorer i 
konseptet smartby, og Venstre mener Norge har gode forutsetninger for å satse på utvikling av smartbyer.» endres til:  

«Med nordmenns gjennomgående høye kompetanse i og bruk av IKT-systemer og digital infrastruktur i det norske 
samfunnet mener Venstre at Norge har gode forutsetninger for å satse på utvikling av smartbyer for å hente ut 
effektiviserings- og miljøgevinstene som ligger i dette konseptet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 932) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 91 / Linje: 11 - 12 

Innspill: Delsetningen «… , og Venstre mener Norge har gode forutsetninger for å satse på utvikling av smartbyer.» endres 
til:  

«…, og Venstre mener Norge er blant de land i verden med størst utbredelse og bruk av digital teknologi og har derfor gode 
forutsetninger for å satse på utvikling av smartbyer. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 933) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 91 / Linje: 12  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Førerløse biler og kjøretøy har stort potensiale for å forbedre trafikksikkerheten betydelig, og vil kunne forbedre 
effektiviteten både i hjemmet og samfunnet. Det store flertallet av ulykker skyldes menneskelig feil, og samtidig går den 
teknologiske utviklingen svært kjapt slik at autonome kjøretøy blir stadig sikrere. Om kun få år kan det være aktuelt med 
autonome kjøretøy på norske veier, hvis lovverket oppdateres.»  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 930 og # 934 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 934) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 91 / Linje:16  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjennomføre en grundig utredning som tar for seg både teknologiske og etiske sider ved autonome kjøretøy, med sikte på 
å åpne for slik teknologi i Norge.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 930 og # 933 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 935) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 91 / Linje: 16  

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «klargjøre IT-systemene i offentlig sektor til samvirke i et smartby-økosystem  

✓   » 

Kommentar: Det ligger store forretningsmuligheter for de nasjonene som tidlig klarer å etablere seg som ledere på smartby-
området. Norge har med sin verdensledende utbyggingsgrad på fiberinfrastruktur, sterk tilgang på fornybar energi og en 
befolkning med høy utdanning særdeles gode forutsetninger for å bli en ledende på smartby-aktør. Her ligger det både en 
stor interngevinst ift driftsøkonomi i offentlig sektor, samt på klima/miljøsiden. I tillegg vil dette kunne åpne store 
forretningsmessige muligheter for vårt næringsliv. 

Landsstyrets innstilling: Første hakepunkt avslås. Andre hakepunkt innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 936) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 91 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Formuleringen «…, både privat og i jobbsammenheng» strykes fra setningen «Internett er en viktig del av folks 

hverdag, både privat og i jobbsammenheng» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 937) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: omformulering på side 91 / Linje: 33 - 34  

Innspill: omformuler kulepunktet «gi god opplæring i bruk av internett...» for å bedre forklare hva en mener 

Kommentar: konkretiserer hva slags opplæring i internett i skole og nav ønsker man som ikke er der i dag 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 11. EN FAMILIEPOLITIKK SOM SETTER BARN I 
SENTRUM 
[side 93 - 98 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 939) Else-Berit Helle / type: Legge til på side 93 til 97 / Linje: 1 - 15  

Innspill: Barnefattigdom: Barnetillegg i uføretrygd må ikkje fjernast slik Stortinget har vedteke. No vert den bygd gradvis 
ned. 

Kommentar: Viktig at dersom ein vert uføretrygda og har barn, så skal ein ha inntekt å leva av. Ein må så langt som 
mogeleg unngå at folk må oppsøkja NAV (sosialteneste) for enkeltvedtak som er midlertidig og difor må ein søkja på ny, eks. 
kvar tredje månad. Dette er uverdig. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 942) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Nytt forslag på side 93 / Linje: 18  

Innspill: Tillegg etter setningen «… får en tidlig tilknytning til både mor og far.»  

«Tidlig innsats i barselomsorgen, der den nyfødte besøkes i hjemmet av helsesøster og jordmor i de første dagene etter 
hjemkomsten er viktig for å trygge mor og far i foreldrerollen. Det bør gis tilbud om veiing av barnet ved hjemmebesøk, slik 
at foreldrene slipper å reise ut med nyfødt for å sjekke at vekten har snudd. Både foreldre og barn vil bli ivaretatt om det 
skulle være spørsmål eller usikkerhet. Samtidig får fagpersonell en god mulighet til å danne seg et inntrykk om dette barnet 
og foreldrene skal tilbys ekstra oppfølging.» 

Kommentar: Vi skriver mye i programmet om foreldrepermisjon, barnehager og skole. Men denne første viktige sårbare 
fasen er ikke tatt med. Et hjemmebesøk kan avdekke fødselsdepresjon, den kan enklere bistå mor med å få til amming 
(lettere å få til i ro hjemme enn på helsestasjon). I dag, når mor og barn sendes hjem fra sykehus etter to dager, har ikke 
alltid vekta snudd på nyfødt før hjemreise. Derfor er det viktig at dette sjekkes daglig til vekta snur, og følges opp av 
jordmor/ helsesøster. Det er meget stressende å skulle kle et lite barn i kulde f.eks. ( skal jo ikke ut når det er mindre enn 10 
kuldegrader) for å reise på vektkontroll på helsestasjon. Helsesøster/ jordmor vil også raskt f.eks. forstå om det røykes inne, 
og kan komme med anbefalinger rundt nyfødte og røykfritt miljø. De vil kunne gjøre vurderinger på sovesituasjon osv. Dette 
er ikke tenkt som en «kontroll», men som et tilbud for å trygge foreldrene, samtidig kan jordmor/ helsesøster danne seg en 
«magefølelse» rundt spedbarnets og familiens situasjon. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 944) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «mor» endres til «biologisk mor» i setningen «Ordningene skal sørge for at biologisk mor får nødvendig 
avlastning…» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for lesbiske forhold der kun den ene mora skal føde. Dersom begge mødrene skal 
føde blir begge «biologisk mor» - da til hvert sitt barn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 944B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «mor» endres til «fødende forelder» i setningen «Ordningene skal sørge for at fødende forelder mor får 
nødvendig avlastning…» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for lesbiske forhold der kun den ene mora skal føde. Dersom begge mødrene skal 
føde blir begge «fødende forelder» - da til hvert sitt barn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 945) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 18   

Innspill: Formuleringen «både mor og far» endres til «begge foreldrene» i setningen «…at barnet får en tidlig tilknytning til 
både mor og far begge foreldrene.» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for foreldre som oppdrar barn i lesbiske eller homofile forhold der man ikke har 
«både mor og far», men «mor og mamma» eller «far og pappa». 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 946) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 93 / Linje: 18  

Innspill: Tillegg etter setningen « «…at barnet får en tidlig tilknytning til både mor og far.» 

Tidlig innsats i barselomsorgen, der den nyfødte besøkes i hjemmet av helsesøster og jordmor i de første dagene etter 
hjemkomsten er viktig for å trygge mor og far i foreldrerollen. Det bør gis tilbud om veiing av barnet ved hjemmebesøk, slik 
at foreldrene slipper å reise ut med nyfødt for å sjekke at vekten har snudd. Både foreldre og barn vil bli ivaretatt om det 
skulle være spørsmål eller usikkerhet. Samtidig får fagpersonell en god mulighet til å danne seg et inntrykk om dette barnet 
og foreldrene skal tilbys ekstra oppfølging. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 947) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 21  

Innspill: Formuleringen «mor og far» endres til «begge foreldrene» i setningen «Ordningen har også bidratt til større 
likestilling mellom mor og far begge foreldrene.» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for foreldre som oppdrar barn i lesbiske eller homofile forhold der man ikke har 
«mor og far», men «mor og mamma» eller «far og pappa». 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 948) Steinar Husby / Sunndal type: Endre på side 93 / Linje: 22 -23 

Innspill: Setningen «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 

uker fordeles fritt» endres til:  

«Venstre mener at foreldrepermisjonen fordeles fritt.» 

Kommentar: Punkt 11.1 Foreldrepermisjon bør ikke deles 50/50. Likestilling er bra, men vi er forskjellige fra naturen sin side. 
Vi må slutte å detaljstyre og la folk bestemme selv hva som fungerer. Sunndal venstre mener innstillingen er misforstått 
likestilling.  14 dager ved fødsel til far er bra, men resten bør fordeles av foreldrene. Er dette i tråd med våre liberale 
prinsipper? Frihet med ansvar Henger sammen med forslag # 956 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 949) Julia Ølmheim / type: Endre på side 93 / Linje: 22 -23 

Innspill: Setningen «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 
uker fordeles fritt» endres til:  

«Venstre mener foreldrepermisjonen som utgangspunkt bør deles mer likt mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks 
uker etter fødsel forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene deles likt mellom foreldrene. Venstre verdsetter valgfrihet 
og foreldrenes selvbestemmelsesrett til hvordan de vil organisere permisjonen, og det vil derfor være mulig for foreldrene 
å fordele de 40 ukene mellom seg slik de selv ønsker.»  

Kommentar: Dette er etter min mening det mest sosialliberale forslaget. Foreldrene vet selv best hva som passer best for 
dem. Som utgangspunkt en likestilling der begge får like mange uker hver, men med mulighet for individuelle valg. Jeg vet 
om enkelte tilfeller der fedre faktisk ønsker å ta ut 40 uker med permisjon, men at det ofte oppleves som krevende å få 
aksept for en far som ønsker å ta ut så mange uker med permisjon. Henger sammen med forslag # 958 
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 950) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Legge til på side 93 / Linje: 22 - 23  

Innspill: Setningen «Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 
uker fordeles fritt» endres til:  

«Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles mer likt mellom foreldrene. Mor bør ha rett til tre ukers barselpermisjon før 
fødselen og seks uker etter. 40 ukers foreldrepermisjon deles likt mellom foreldrene» 

Kommentar: Støtter mindretallet, men synes at den delen som er forbeholdt moren bør hete barselpermisjon, fordi den er 
mest begrunnet i behov for restitusjon rundt fødselen.   

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt gitt at dissensen får flertall 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 954) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 27  

Innspill: Formuleringen «mor» endres til «biologisk mor» i setningen «Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel 

forbeholdes biologisk mor... « 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt gitt at dissensen får flertall 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 955) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 27  

Innspill: Formuleringen «mor» endres til «fødende forelder» i setningen «Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel 
forbeholdes mor fødende forelder... « 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt gitt at dissensen får flertall 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 956) Steinar Husby / Sunndal type: Endre på side 93 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Hakepunket: «at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker 
fordeles fritt» endres til:  

«at foreldrepermisjonen fordeles fritt.» 

Kommentar: Punkt 11.1 Foreldrepermisjon bør ikke deles 50/50. Likestilling er bra, men vi er forskjellige fra naturen sin side. 
Vi må slutte å detaljstyre og la folk bestemme selv hva som fungerer. Sunndal venstre mener innstillingen er misforstått 
likestilling.  14 dager ved fødsel til far er bra, men resten bør fordeles av foreldrene. Er dette i tråd med våre liberale 
prinsipper? Frihet med ansvar Henger sammen med forslag # 948 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 958) Julia Ølmheim / type: Endre på side 93 / Linje: 30 - 31 

Innspill: Hakepunket: «at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker 
fordeles fritt» endres til:  

«at foreldrepermisjonen som utgangspunkt bør deles mer likt mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter 
fødsel forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene deles likt mellom foreldrene.» 

Kommentar: Dette er etter min mening det mest sosialliberale forslaget. Foreldrene vet selv best hva som passer best for 
dem. Som utgangspunkt en likestilling der begge får like mange uker hver, men med mulighet for individuelle valg. Jeg vet 
om enkelte tilfeller der fedre faktisk ønsker å ta ut 40 uker med permisjon, men at det ofte oppleves som krevende å få 
aksept for en far som ønsker å ta ut så mange uker med permisjon. 

Landsstyrets innstilling: Avslås Henger sammen med forslag # 949 



 

 256 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 959) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 93 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Hakepunket: «at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker 
fordeles fritt» endres til:  

«Foreldrepermisjonen burde bli delt i to, der 3 veker før fødsel og 4 veker etter fødsel er forbeholdt, dei resterande 42 
vekene burde bli likt fordelt mellom foreldra.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 960) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 1 - 2 

Innspill: Hakepunktet: «at far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, 
uavhengig av mors rettigheter» endres til  

«at ikke-fødende, samboende forelder skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og 
inntekt, uavhengig av fødende medforelders rettigheter» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at barn blir født inn i lesbiske forhold og at barn kan adopteres inn i lesbiske 
og homofile forhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 961) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 3  

Innspill: Ordet «fedre» endres til «ikke-fødende forelder» i hakepunktet «at ferdre ikke-fødende forelder skal ha 2 uker 
betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at barn blir født inn i lesbiske forhold og at barn kan adopteres inn i lesbiske 
og homofile forhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 962) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «far» endres til «ikke-fødende forelder» og ordet «mor» endres til «fødende medforelder» i hakepunktet 

«gi far ikke-fødende forelder rett til å være hjemme samtidig med mor fødende medforelder i forbindelse med 
flerlingfødsel…» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at barn blir født inn i lesbiske forhold og at barn kan adopteres inn i lesbiske 
og homofile forhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 963) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «far» endres til «ikke-fødende, samboende forelder» og ordet «mor» endres til «fødende medforelder» i 
hakepunktet «gi far ikke-fødende, samboende forelder rett til å være hjemme samtidig med mor fødende medforelder i 
forbindelse med flerlingfødsel…» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at barn blir født inn i lesbiske forhold og at barn kan adopteres inn i lesbiske 
og homofile forhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 964) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 94 / Linje: 8  
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Innspill: Nytt hakepunkt:  

«arbeide for at søsken til tegnspråklige hørselshemmede får tilbud om gratis tegnspråkopplæring.»  

Kommentar: Begrunnelse: Barnekonvensjonen artikkel bl.a. artikkel 3 «Barnets beste» og artikkel 12 «Barnets rett til å gi 
uttrykk for sin mening» og artikkel 13 «Ytrings- og opplysningsfrihet». Disse barnerettighetene gjelder også 
hørselshemmede barn. 95% av alle hørselshemmede barn er født av hørende ikke-tegnspråklige foreldre. Ved påvist 
hørselstap hos disse barna, får foreldrene tilbud om språkopplæring i norsk tegnspråk, «Se mitt språk». Dette tilbudet gis av 
Statped og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Dette er til barnets beste og det bidrar til at barnets rett til å uttrykke sin 
mening og bli hørt gjennom tegnspråk blir ivaretatt i forhold til sine foreldre. De tegnspråklige hørselshemmede barnet får 
derimot ikke denne retten overfor sine søsken og vice versa. For at de (søsken,- både hørselshemmede og hørende) skal 
kunne ha «frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser» (art 13) innad i 
familien må også hørende søsken får et tilbud i tegnspråkopplæring. Se mitt språk har vært evaluert de siste 20 år til 
sammen tre ganger. Hver gang har det vært svært gode tilbakemeldinger fra foreldre til hørselshemmede om denne 
tegnspråkopplæringen og hver gang har det vært etterlyst et tilbud i tegnspråk for søsken til tegnspråklige 
hørselshemmede. Søsken har fremdeles ikke et ordinært tilbud. Dette bidrar til at familier opplever språklig splittelse og 
kommunikative frustrasjoner fordi de får ikke opparbeidet seg et kvalitativt godt hjemmespråk der alle familiemedlemmer 
deltar likeverdig. For at det tegnspråklige barnet skal føle seg trygg og som en del av en familie er et søskentilbud i 
tegnspråk avgjørende. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (har betydelig sympati for meningsinnholdet, men det passer dårlig her og det er ingen 
andre steder i programmet som det umiddelbart passer inn). 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 966) Naomi Ichihara Røkkum / Norges Venstrekvinnelag type: Legge til på side 94 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at byråkratiske hindre som gjør det mer komplisert for far å ta foreldrepermisjon i fellesperioden skal fjernes» 

Kommentar: NAVs system er lagt opp med en skjevhet. Eksempelvis søknadsskjema for foreldrepenger må ikke gjøre det 
vanskeligere for far enn for mor å ta permisjon i fellesperioden.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 967) Naomi Ichihara Røkkum / Norges Venstrekvinnelag type: Legge til på side 94 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at det skal være økt fleksibilitet rundt avviklingen av foreldrepermisjonen, under forutsetning av samtykke fra 
arbeidsgiver, for eksempel ved å tillate at foreldrene arbeider annenhver dag»  

Sekundærforslag:  

«at det skal være økt fleksibilitet rundt avviklingen av foreldrepermisjonen» 

Kommentar: Det bør sikres økt fleksibilitet av denne typen, da det kan gagne både foreldre, barn og arbeidsplass.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 969) Naomi Ichihara Røkkum / Norges Venstrekvinnelag type: Legge til på side 94 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at det offentlige tjenestetilbudet, som helsestasjon og barnehage, behandler mor og far som likeverdige 
omsorgspersoner» 

Kommentar: Mor settes ofte automatisk opp som omsorgsperson/primærkontakt i barnehagen/helsevesenet, i stedet for at 
begge oppgis eller at foreldre velger dette selv. Foreldrene må selv bestemme hvordan omsorgsansvaret skal fordeles.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 970) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 94 / Linje: 9  
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Innspill: Nytt hakepunkt 

«at pleiepenger kan ytes også under 50 %, og at det ikke er noen tidsbegrensning på hvor lenge eller hvor mange perioder 
pleiepenger kan ytes, så lenge det er et behov, dokumentert av lege eller lignende.» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 972) Olav Lahus / Telemark Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 9 - 24  

Innspill: Underkap. «11.2 Gratis barnehage for alle» endres til: 

«11.2 Gradert barnetrygd rettet mot lavinntektsfamilier  

Venstre vil innføre en gradert barnetrygd kun rettet mot lavinntektsfamilier, slik at barn fra lavinntektsfamilier kommer 
best ut av reformen. Den graderte trygden må være innrettet slik at det alltid skal lønne seg å jobbe.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 973) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 94 / Linje: 10 - 24  

Innspill: Underkap. «11.2 Gratis barnehage for alle» endres til: 

11.2 Barnetrygden må differensieres 

Venstre mener det er mer rettferdig å gi mer barnetrygd til de som trenger det mest. I dag får alle familier lik barnetrygd 
uavhengig av foreldrenes inntekt. De som tjener mye, opplever barnetrygden som en ubetydelig støtte. De som tjener 
mindre opplever den som en avgjørende del av familiens økonomi. Barnetrygden bør differensiere etter familiens inntekt, 
slik at de som tjener mest får mindre, og de som tjener minst får mer. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 975) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 94 / Linje: 12 - 24  

Innspill: «Gratis barnehage for alle» bør strykes. Avsnittet bør omformulering slik at «ein gradvis minskar eigenbetaling i 
barnehage (og SFO)».  

Kommentar: Vi veit ikkje kostnaden og kva det går på bekostning av. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 976) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 94 / Linje: 15 - 17  

Innspill: Setningen «For å sikre alle barn rett til gratis utdanning og en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny 
barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn.» endres til: 

«For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage gratis 
for alle barn i lavinntektsfamilier og SFO-plass gratis for alle barn.»  

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage for lavinntektsfamilier, gratis SFO for alle og å behovsprøve 
barnetrygden. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47 og forslag # 176 og 178 i kap. 1 og forslag # 974, 977, 979, 980 og 
984 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 978) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 17  

Innspill: Ordet «vil» endres til «skal» i setningen «En slik reform vil skal styrke likestillingspolitikken, arbeidslinjen…» 



 

 259 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 980) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 94 / Linje: 19 - 21  

Innspill: Setningen «For å finansiere denne barnehagereformen vil Venstre fjerne dagens barnetrygd og kontantstøtten» 

endres til: 

«For å finansiere denne barnehagereformen vil Venstre redusere utbetalingene til dagens barnetrygd og omfordele denne 
slik at de med lav inntekt får utbetalt mer barnetrygd enn i dag, samtidig som de med høy inntekt får utbetalt mindre. 
Venstre vil fjerne kontantstøtten» 

Kommentar: Endringsforslag dersom vi ønsker gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier og å omfordele barnetrygden 
til fordel for de som har minst. Henger sammen med forslag # 40, 46, 47, forslag # 176 og 178 i kap. 1 og forslag # 974, 976, 
977, 979, og 984 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 981) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Endre på side 94 / Linje: 19 - 21  

Innspill: Setningen «For å finansiere denne barnehagereformen vil Venstre fjerne dagens barnetrygd og kontantstøtten» 
endres til:  

«Gjøre barnetrygden til en statlig betalt kommunal ytelse som gis til alle barn som er bosatt i kommunen.»  

Kommentar: Dette blant annet for å unngå at foreldre tar sine barn ut av landet, men fremdeles mottar trygdeytelser 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 985) Julia Ølmheim / type: Endre på side 94 / Linje: 22 - 24  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«I tillegg vil Venstre øke barnetrygden kun for lavinntektsfamilier, og sette et tak på hvor høy inntekt man kan ha før 
barnetrygd bortfaller. Videre vil Venstre vektlegge at det foreligger stordriftsfordeler i familier med mange barn, slik at det 
ikke ytes barnetrygd etter det tredje barnet.» 

Kommentar: Foreslår at man heller øker barnetrygden til en ny sats, f.eks. kr 1500 per måned da den er viktigst for 
lavinntektsfamilier samtidig som de med årlig arbeidsinntekt på over f.eks. 8G ikke får barnetrygd fordi de ikke trenger det 
like mye som lavinntektsfamilier. En gradering av barnetrygd vil kreve store forvaltningsmessige ressurser, noe som ikke er 
ønskelig.  Greit å oppdatere barnetrygden til dagens forhold der vi også kjenner til stordriftsfordeler. Lønnsnivået er også 
langt høyere enn hva det var da barnetrygd ble innført. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 986) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 23  

Innspill: Delsetningen «…slik at barn fra lavinntektsfamilier kommer best ut av reformen.» endres til:  

«…slik at barn fra lavinntektsfamilier får det relativt kraftigste løftet av reformens effekter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (gitt at avsnittet blir stående) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 988) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Endre på side 94 / Linje: 28  

Innspill: Setningen «Venstre mener at kontantstøtten bør avskaffes.» endres til: 
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«Barns tilknytning til foreldrene er ikke etablert før barnet er 18 måneder. Kontantstøtte som gir foreldre mulighet til å ha 
omsorg for barnet frem til det er 18 måneder er viktig for barns utvikling. Venstre vil at kontantstøtten avvikles når barna er 
18 måneder og trygg tilknytning til foreldrene er etablert. Frem til barnet får barnehageplass gis det ventestøtte.»  

Kommentar: Brudd i tilknytning er ikke bra for barn og skaper vansker for barna fremover.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 989) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 94 / Linje: 33   

Innspill: Ordene «unntaksvise og» legges til i setningen «…andre unntaksvise og særlige grunner ikke kan ha barn i 
barnehage. 

Kommentar: Legge til «unntaksvise og» før «særlige». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 992) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 95 / Linje: 7  

Innspill: Hakepunket «fjerne skatteklasse to» endres til: 

«avvikle skatteklasse 2» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 993) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 95 / Linje: 14  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Fosterhjem er barnevernets viktigste omsorgstiltak og fosterhjemsomsorgen må styrkes gjennom en økonomisk 
forpliktende opptrappingsplan. Målet med langvarige fosterhjemsplasseringer må være å legge godt til rette for å skape 
livslange relasjoner for barnet.» 

Kommentar: Fosterhjem er det viktigste tiltaket i barnevernet og over 10 000 barn bor i fosterhjem 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 994) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 95 / Linje: 14 

Innspill: Nytt avsnitt: 

«For mange barn og unge opplever for mange bytter av fosterfamilier. Dette er ikke en heldig utvikling. Fosterhjem må 
derfor gis bedre hjelp til å forebygge ikke planlagte flyttinger, og eventuelle videre skjevutvikling for barn i fosterhjem 
(fosterbarn og fosterforeldres egne barn) Dette må prioriteres sterkere enn i dag.  Alt for mange fosterforeldre opplever 
hasteflyttinger hvor verken de eller barn/ungdom er forberedt. Det er svært vanskelig å stå alene i slike situasjoner og det 
er nødvendig med en bedre krisehåndtering ute i kommunene for fosterhjemmene.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 993 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 995) Geir Kjell Andersland / type: Nytt forslag på side 95 / Linje: 16  

Innspill:  

Kommentar: Ny hakepunkt:  

«gjøre barnevernloven til en rettighetslov» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 996) Geir Kjell Andersland / type: Legge til på side 95 / Linje: 16  

Innspill: Ordene «og kulturelle» legges til i hakepunktet «øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet.  

Kommentar: Den kulturelle kompetansen handler om at barnevernet generelt (det finnes mange positive unntak) må bli 
mer kompetent i møte med mennesker med annen kulturell bakgrunn.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 997) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 95 / Linje: 16 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «sikre at barnevernets kompetanse inkluderer kunnskap fra barn og unge  
✓ sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep  
✓ sikre god rekruttering av fosterforeldre  
✓ sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem.  
✓ utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn 

av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging  
✓ innføre en særordning for fosterforeldre for å unngå avkortning av godtgjørelsen ved mottak av andre ytelser fra 

NAV ved sykdom og uførhet  
✓ styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan  

✓ gjøre barnevernloven til en rettighetslov»  

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (med unntak av første hakepunkt som i realiteten allerede står på linje 16 og siste 
hakepunkt som er innstilt ifbm forslag # 995) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 998) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 95 / Linje: 16  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«øke utdanningen til 5 år og gjøre den mer praksisrettet. Stryke å rekruttere psykologer, jurister mm i barnevernet.» 

Kommentar: Det er viktig å øke kompetansen hos barnevernet selv og øke og endre utdanningen. Det å ansette psykologer 
og jurister er en dårlig og dyr løsning for barnevernet. Bistand fra psykologer og jurister kan gjøres ved behov i den enkelte 
sak. Løsningen som i Oslo hvor det er egne jurister som gir barnevernet bistand er god. Slik også det interkommunale 
samarbeidet rundt eks Ålesund hvor advokater bistår de ulike barnevernskontorene og opparbeider seg kompetanse de er i 
behov av.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 999) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 95 / Linje: 17  

Innspill: Ordene «og ta inn vernepleiere» legges til i hakepunket «rekruttere psykologer, barneleger og jurister til 
barnevernet og ta inn vernepleiere i tillegg til barnevernspedagoger og sosionomer»  

Kommentar: Vernepleiere bør også komme inn her.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1000) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Tillegg på side 95 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«kreve sosial praksis og personlig intervju som viser egnethet, før det gis plass på velferds-studie-, sosionom- og 
barnevernspedagogutdanningen.»  

Kommentar: Barnevernsarbeiderne kommer rett fra videregående inn på Høgskolene. De er mange ganger svært unge. Det 
er vanskelig å skille/utvise dem som ikke er egnet for barnevernsarbeid og Høgskolene taper penger ved å avvise dem 
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dersom de i studietiden viser seg ikke å ha personlig egnethet. Psykologer, barneleger og jurister kan som før skrevet, være 
bra innen enkelte deler av barnevernssaker. Men disse gruppene har ikke barnevernsfaglig kompetanse og kjenner ikke 
konsekvensene av tiltak fattet av barnevernet. Det er et svært dårlig og dyrt forslag for å bedre barnevernets kompetanse.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1001) Raymond Londal / Alta Venstre type: Slette på side 95 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Hakepunktet «utrede en begrensning i foreldre/pårørendes innsynsrett i journaler i barnevern og psykisk 
helsevern» strykes.  

Kommentar: Venstre er for åpenhet og innsyn 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1002) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 95 / Linje: 25  

Innspill: Ordet «forsterfamilier» endres til: «fosterhjem (statlig, kommunal og slektsfosterhjem)» i hakepunktet «strykes 

partsrettighetene til fosterfamilier fosterhjem (statlig, kommunal og slektsfosterhjem) og gjøre den enklere og adoptere. 

Kommentar: Presisering av ordlyd.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1003) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 95 / Linje: 25  

Innspill: Ordene «styrke partsrettighetene til forsterfamilier» endres til «gi fosterforeldre tilbake partsrettigheter» i 
hakepunktet 

«strykes partsrettighetene til fosterfamilier gi fosterforeldre tilbake partsrettigheter og gjøre den enklere og adoptere. 

Kommentar: 25 % av fosterbarna har flyttet minst en gang - BUFDIRs egen undersøkelse. Norsk fosterhjemsforening ser en 
øking i konflikt mellom barnevern og fosterforeldre og en flytting av fosterbarna akutt uten at fosterforeldre er informert 
eller tatt med på råd. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1004) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 95 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«gi spesialfaglig oppfølging av behandlingsfosterhjem og statlige fosterhjem.»  

Kommentar: Få frem betydningen av spesialfaglig oppfølging av behandlingsfosterhjem og statlige f.hjem. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1005) Irene Dahl / Troms Venstre type: Legge til på side 95 / Linje: 25 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«likestille pensjonsordninger for fosterforeldre som for lønnsmottakere, for å øke muligheten for rekruttering av 
fosterhjem.»  

Kommentar: Øke rekruttering til å bli fosterhjem.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i forslag # 997 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1006) Irene Dahl / Troms Venstre type: Endre på side 95 / Linje: 27 - 28 
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Innspill: Ordet «fosterplass» endres til «fosterhjemsplass» i hakepunktet «gi barn som er av samisk opprinnelse 
fortrinnsrett til en fosterplass fosterhjemsplass med samisk språk og kultur.» 

Kommentar: Retting av skrivefeil. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1006B) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Endre på side 95 / Linje: 27 - 28 

Innspill: Ordet «fosterplass» endres til «plassering i fosterhjem» og formuleringen «eller en tilsynsperson i fosterhjemmet 
med samisk kultur bakgrunn» legges til tilslutt i hakepunktet «gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en 
fosterplass plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk kultur 
bakgrunn.» 

Kommentar: Det er ikke noe som heter fosterplass - det var en underlig formulering. Hvis man skal prioritere plassering i 
samisk fosterhjem, kan det skape flere komplikasjoner. Samisk kultur er spesielt og det burde nok være en bolk om tema i 
barneverns- og sosionomutdanningen. Barnets kulturtilknytning kan sikres ved at tilsynspersonen - det som tidligere het 
tilsynsfører i fosterhjem, har samisk bakgrunn. Det burde forresten vært tatt med mer om tilsynspersoner i programmet. De 
har en viktig men underkjent rolle. Synes det er til bekymring at det er så lite om barnevernet i programmet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1006C) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 95 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Ordet «fosterplass» endres til «plassering i fosterhjem» og formuleringen «eller en tilsynsperson i fosterhjemmet 
med samisk kultur bakgrunn» legges til tilslutt i hakepunktet «gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en 
fosterplass plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk kultur 
bakgrunn.» 

Kommentar: Det er ikke noe som heter fosterplass - det var en underlig formulering. Hvis man skal prioritere plassering i 
samisk fosterhjem, kan det skape flere komplikasjoner. Samisk kultur er spesielt og det burde nok være en bolk om tema i 
barneverns- og sosionomutdanningen. Barnets kulturtilknytning kan sikres ved at tilsynspersonen - det som tidligere het 
tilsynsfører i fosterhjem, har samisk bakgrunn. Det burde forresten vært tatt med mer om tilsynspersoner i programmet. De 
har en viktig men underkjent rolle. Synes det er til bekymring at det er så lite om barnevernet i programmet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1007) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Endre på side 95 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Hakepunket «gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en fosterplass med samisk språk og kultur.» 
endres til: 

«gi barn som er av samisk opprinnelse rett til en fosterhjemsplass med samisk språk og kultur.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1008) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 95 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«auka tilskot til akuttheimar for å kunne bruke meir til omsorgsutvikling og aktivitetar for fosterbarn som ventar på 
fosterheim.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i forslag # 997 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1009) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 95 / Linje: 28 
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Innspill: Nytt hakepunkt: 

«endre sammensetningen av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker tilbake til en sammensetting med to vanlige 
medlemmer og to fagkyndige meddommere, hvor den ene fagkyndige er psykolog/barnepsykiater og den andre 
sosionom/barnevernspedagog med barnefaglig kompetanse.»  

Kommentar: Da dagens barnevernslov trådde i kraft skulle fylkesnemnda sammensettes av en fylkesnemndsleder (dommer) 
to meddommere fra det alminnelige utvalget og to fagkyndige fra utvalget for fagkyndige. Intensjonen i forarbeidene var at 
en av de fagkyndige skulle ha særlig kompetanse i barnevernssaker. I 2008 ble for å spare penger (?), sammensetningen 
redusert til en fagkyndig og en fra det alminnelige utvalget. Dette har resultert i at psykologene oppnevnes og de 
barnevernsfaglige i hovedsak er falt ut av nemndsbehandlingen. Dessuten er kraftig økingen i anker til Tingrettene i 
barnevernssaker hatt en formidabel øking.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1010) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 95 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«at alle barn som plasseres utenfor hjemmet av barnevernet skal utredes av en sakkyndig eller BUP.»  

Kommentar: Norsk forskning viser at barn som er plassert av barnevernet er ikke utredet for hvorfor de har sine vansker. 
Rundt 70 % har psykiske vansker, og antallet plasserte barn og unge har en eller flere ubehandlede diagnoser og ligger 
skyhøyt over hva gjennomsnittet for diagnosene er i befolkningen. Dette var en paragraf i gammel barnevernslov som ble 
tatt ut i dagens lov. Det var veldig dumt og ikke til barnas beste.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1010B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 95 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«at alle barn som plasseres utenfor hjemmet av barnevernet skal utredes av en sakkyndig eller BUP.»  

Kommentar: Norsk forskning viser at barn som er plassert av barnevernet er ikke utredet for hvorfor de har sine vansker. 
Rundt 70 % har psykiske vansker, og antallet plasserte barn og unge har en eller flere ubehandlede diagnoser og ligger 
skyhøyt over hva gjennomsnittet for diagnosene er i befolkningen. Dette var en paragraf i gammel barnevernslov som ble 
tatt ut i dagens lov. Det var veldig dumt og ikke til barnas beste. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1011) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 95 / Linje: 28  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «etablere et kriseteam på kommune-/fylkesplan for å forebygge kriser og ivareta fosterforeldre der fosterbarn 
har flyttet.  

✓ at studiestøtten økes til 12 mnd. for ungdom som er eller har vært under omsorg av barnevernet og det legges til 
rette at fosterbarn ikke starter ut med gjeldsbyrder de ikke kan håndtere.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1012) Geir Kjell Andersland / type: Slette på side 95 / Linje: 33 - 34  

Innspill: Setningen «Venstre vil lovfeste det offentlighet plikt til å lytte grundig til barnas stemme i saker som angår dem.» 

strykes. 

Kommentar: Dette er jo lovfestet . Se Grunnloven paragraf 104, barnekonvensjonen artikkel 12( gjelder som norsk lov), 
barnevernloven paragraf 6-3 m.fl.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1013) Geir Kjell Andersland / type: Endre på side 96 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Hakepunktet «at barn fra seks år og oppover skal høres i barnevernssaker og barnefordelingssaker» endres til:   

«at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i barnevernssaker og foreldretvister.»  

Kommentar: Å operere med en nedre aldersgrense er i strid med både Grunnloven paragraf 104 og barnekonvensjonen 
artikkel 12. Om Venstre skal programfeste en 6 års grense tar vi til orde for en reversering av den positive utviklingen som 
nå pågår. Det heter ikke lenger « barnefordelingssaker « men foreldretvister. Dette er ikke likegyldig, men et klart 
verdistandpunkt. Barnet skal ikke « fordeles» mellom foreldrene som en annen gjenstand.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1015) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 96 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «stille krav om at alle kommuner etablerer barne- og ungdomsråd eller ungdommens 
kommunestyre» endres til: 

«legge til rette for at alle kommuner etablerer barne- og ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre» 

Kommentar: Helt meningsløst å pålegge kommuner som Utsira kommune med 196 innbyggere å ha eget barne- og 
ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (Innstilles dersom ikke forslag # 1014 får flertall) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1017) Christian Clementsen / type: Legge til på side 96 / Linje: 29  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Norges forpliktelse til etteradopsjonsarbeid[1] må nedfelles i den nye adopsjonsloven. Etteradopsjonsarbeid skal inkludere 
obligatorisk oppfølging etter hjemkomst til Norge. Etteradopsjonsarbeidet skal gjennomføres på lavterskelnivå i form av 
informasjon, veiledning og bistand til adoptivfamiliene.  Som del av etteradopsjonsarbeid skal rådgivning, tjenester og 
informasjon om egne rettigheter til utenlandsadopterte i alle aldre være inkludert. Etteradopsjon skal koordineres gjennom 
et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Kompetansesenteret skal også bidra til kompetanseutvikling i de delene av 
hjelpeapparatet som har kontakt med utenlandsadopterte og familiene. Det være seg barnehage, skole, helsetjenester og 
andre faginstanser.»  

Kommentar: Venstre fremmer svært få endringer i sin adopsjonspolitikk i programforslaget for neste stortingsperiode. 
Partiet vil gjøre det lettere for nordmenn å stifte familie ved å adoptere, men slik kan det synes at adopsjon blir ansett kun 
fra de voksnes perspektiv. Det er vel og bra at adoptivfamilien får bli en del av et anerkjent utvidet familiebegrep der ulike 
samlivsformer likestilles i samfunnet. Men i Venstres programforslag legges det ikke opp til et eneste tiltak for spesialisert 
oppfølging og veiledning av våre adoptivfamilier etter at adoptivbarnet har kommet til Norge.  Vi i Utenlandsadoptertes 
Politiske Utvalg (UAPU) mener at så lenge et land skal fortsette å praktisere adopsjoner, er etteradopsjonsarbeid også et 
krav. Dette går hånd i hånd! Skal vi først ha fokus på barnets beste og ikke kun de voksnes samlivsbehov, kan man ikke ta 
for gitt at alle familier i seg selv bare er statisk trygge og stabile. Derfor er det nødvendig å ta ansvar og sikre at adopsjonen 
gir barnet de beste oppvekstvilkår også etter ankomst. Begrepet etteradopsjonsarbeid kan defineres som særskilt bistand til 
en adoptivfamilie i etterkant av adopsjonen (se faktaboks til slutt i dette dokumentet). Dette er våre argumenter og forslag 
til partiprogrammet til Venstre for den kommende stortingsperioden. UTDYPING AV PUNKTER TIL PARTIPROGRAM  1)  
Adopsjon er et samfunnsansvar og må nedfelles i loven Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) er enig i at det er 
samfunnet som må legge til rette for best mulige oppvekstvilkår for barnet ved adopsjon. Vi mener at for å bedre 
adoptivbarnets oppvekstvilkår må familiene gis den oppfølging og støtten de har behov for, og at dette er et 
samfunnsansvar som familien ikke må overlates til alene. Som mottakerland for mer enn 20 000 utenlandsadopterte har 
norske myndigheter forpliktet seg internasjonalt gjennom Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon (1993)[2] til å 
bistå med etteradopsjonsarbeid (Post Adoption Services) overfor adoptivfamiliene etter at barnet har kommet til landet. Det 
er derfor samfunnets oppgave å legge til rette for at alle adoptivbarn i Norge vokser opp under gode forhold, med den 
oppfølgingen og tilpasningen de har behov for, sammen med sin nye familie. UAPU vil at Norges forpliktelse til å 
gjennomføre etteradopsjonsarbeid nedfelles i den nye adopsjonsloven, slik at dette blir forankret i norsk lovgivning. Det vil 
gjenspeile at Norge tar adopsjon på alvor også etter at adoptivbarnet har kommet til sine nye foreldre. Samtidig vil det 
skape et juridisk grunnlag som støtter arbeidet med utformingen av et kompetansesenter for adopsjon. Dersom Venstre 
ønsker å legge til rette for flere adopsjoner i fremtiden, er det viktig å vite at adopsjonen ikke er noe som avsluttes når 
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barnet er kommet til Norge, men noe som følger og former familien og den adopterte gjennom et helt liv. «Adopterte har 
lett ‘falt mellom to stoler’ fordi de fleste blir norske statsborgere før de kommer til Norge. Familiene har ikke fått en spesiell 
oppfølging på lik linje med asylsøkere og flyktninger, og de har heller ikke fått det samme tilbudet som norske vordende og 
nybakte foreldre får, som foreldreforberedende kurs/samtaler, hjemmebesøk m.m.» (Helsedirektoratet, 2012, s.3)  2)  
Hvorfor obligatorisk oppfølging og veiledning?  UAPU mener at oppfølging og veiledning av adoptivfamiliene ikke kun skal 
være et tilbud. Dersom etteradopsjonsarbeid kun skal tilbys som en frivillig tjeneste, er vi redde for at det ikke vil nå ut til de 
som har behov for det. Dette har sammenheng med de omfattende forberedelsene adopsjonssøkerne må gjennomgå for å 
bli godkjent som adoptivforeldre. Å bli offentlig godkjent som «foreldre» kan ha sine bakdeler, da det senere kan hindre 
mange par fra å søke om hjelp fordi risikoen for å bli stemplet som mislykket er for høy. Vi kan ikke tillate at familier og den 
adopterte skal bli forhindret fra å motta den støtten de har behov for bare fordi den terskelen synes for høy å bestige. Hvor 
man bor i landet skal heller ikke være en faktor som det er i dag med varierende kompetanse mellom kommuner. I mange 
tilfeller opplever de familiene som ber om hjelp å ikke ha tilgang til den. Det gjør at familier får et ulikt utgangspunkt når 
utfordringene kan være noe av det samme. Oppfølging og veiledning må derfor være obligatorisk for en periode og lett 
tilgjengelig, og det må gjennomføres på et lavterskelnivå uten at det forbindes med skam. Bare slik vil alle adoptivfamilier 
bli inkludert og bare slik garanteres alle den samme muligheten for oppfølging.  «De fleste er ikke klar over hvor avhengig et 
adoptivbarn, med sine opplevelser, er av forutsigbarhet og trygghet. Barnehagen bruker også «adopsjonen» som en 
forklaring for alle problemer som knyttes til barnet. Det mener jeg viser mangel på kunnskap. En må prøve å finne ut hva en 
kan gjøre for å hjelpe og forstå barnet, istedenfor å si: «Sånn er det, for hun er adoptert...»« (Gjengivelse av sitat fra 
spørreundersøkelsen utført i forbindelse med rapporten Utredning av kompetansesenter)  3)  Oppfølging av adopterte i alle 
aldre UAPU vil at den adopterte skal ha tilgang til veiledning og oppfølging gjennom hele livet. Dette er fordi vi vet at det å 
være adoptert fra et annet land påvirker den adopterte på forskjellige stadium: Fra barndom til ungdom og senere som 
voksen. I utviklingen til å bli et selvstendig samfunnsindivid, må den utenlandsadopterte i større eller mindre grad forholde 
seg til en rekke faktorer: En brå kulturell og språklig tilpasning i nytt hjemland, varierende kunnskap om egen sosialbiologisk 
og fysiologisk arv, påkjenninger knyttet til etnisitet som rasisme, ulike følelser av tilhørighet til familie og samfunn, og 
spørsmål om identitet. Dette er bare noen faktorer. Mange adopterte bærer også på traumer eller minner fra tiden før 
ankomst til Norge. Dette påvirker dem på forskjellige måter en eller flere ganger i løpet av livet og skaper behov for tilpasset 
oppfølging og støtte. Vi mener at en veiledning og oppfølging av adopterte barn, unge og voksne må være basert på en 
tilpasset forståelse og spesialisert kunnskap om hva det vil si å være utenlandsadoptert i Norge. «Skolen/helsestasjonen, 
iallfall her vi bor, har ekstremt lite «peiling» for å si det sånn. Man blir henvist hit og dit, les hjemmesiden deres, så finner du 
nok svar på det du lurer på. Vi som foreldre synes ikke det er greit å bli en «kasteball» i systemet, eller henvist til en lenke på 
nettet for å lese oss opp på kunnskaper.» (Gjengivelse av sitat fra spørreundersøkelsen utført i forbindelse med rapporten 
Utredning av kompetansesenter)  4)  Et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon UAPU vil i likhet med 
adopsjonsforeningene (Adopsonsforum, InorAdopt) at etteradopsjonsarbeid i form av veiledning og oppfølging av familien 
og den adopterte skal koordineres gjennom et kompetansesenter for adopsjon. Som det er uttrykt fra 
adopsjonsforeningene, adopterte og familier er kompetansen i helsestasjoner, barnehage, grunnskolen og i andre 
helsetjenester for dårlig og svært variert i dag. Hvor man er lokalisert i landet eller i hvilken grad man har behov for bistand 
skal ikke være avgjørende. I mange tilfeller kan det være nok med en henvisning dit man skal, eller et godt råd fra en med 
kompetanse på adopsjon. «Helsestasjonen måtte vi bare gi opp – de hadde verken vilje eller kompetanse. Barnehage og 
skole hadde heller ikke kompetanse. Skolen kom etter hvert på banen når problemene ble store nok for dem.» (Gjengivelse 
av sitat fra spørreundersøkelsen utført i forbindelse med rapporten Utredning av kompetansesenter) 5)  Den 
samfunnsøkonomiske gevinsten Å gi et tilbud til utenlandsadopterte har en stor samfunnsøkonomisk gevinst da adopterte 
utgjør en stor andel av befolkningen med behov for psykisk hjelp i løpet av livet. Med obligatorisk oppfølging fra starten av 
vil vi minske helsekostnadene i fremtiden. Vi vil understreke at risikoen for selvmord og selvmordsforsøk er tre til fire ganger 
høyere for adopterte enn for jevnaldrende i normalpopulasjonen. Internasjonalt adopterte jenter har høyere mortalitet enn 
gutter, og allerede etter fylt 4 år. Dette skyldes psykologiske vansker hos den adopterte. Det viser rapporten «Adopterte 
barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester» 
av Folkehelseinstituttet (2013). TILLEGGSINFORMASJON - ADOPTIVBARN OG STATISTIKK I 2013 publiserte 
Folkehelseinstituttet en rapport om adopterte barn, ungdom og voksnes psykiske helse, kognitive kompetanse og bruk av 
hjelpetjenester. I rapporten henvises det til en rekke nordiske studier og funn, som vi mener også må være gjeldende for 
Norge. Rapporten viser blant annet til at internasjonalt adopterte har fire til fem ganger økt risiko for selvmordsforsøk 
sammenlignet med normalpopulasjonen. Adopterte har også fem ganger så høy risiko for plassering i institusjon etter fylte 
10 år og utover, og tre ganger så høy risiko for plassering i fosterhjem. Rapporten understøtter med andre ord at det er et 
behov for oppfølging og veiledning av adoptivbarn og deres familier i Norge av noen med riktig kunnskap og kompetanse til 
å ta dem imot. Folkehelseinstituttet viser til følgende funn i sitt sammendrag av rapporten[3]: -I gjennomsnitt skårer 
nasjonalt og internasjonalt adopterte lavere på kognitiv kompetanse og har dårligere skoleprestasjoner enn 
normalbefolkningen. Adopterte fra Sør-Korea er et unntak, de skårer gjennomsnittlig litt høyere enn normalbefolkningen.-
Internasjonalt adopterte som gruppe har høyere forekomst av psykiske lidelser og blant annet atferdsvansker sammenlignet 
med normalbefolkningen. Det er få studier som har undersøkt nasjonalt adopterte. Både nasjonalt og internasjonalt 
adopterte har hyppigere kontakt med psykisk helsevern enn normalbefolkningen.-Alkohol- og rusmisbruk er mer utbredt, 
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både blant internasjonalt og nasjonalt adopterte sammenlignet med normalbefolkningen. Det gjelder også selvmord og 
selvmordsforsøk.-I forbindelse med selvmord og alkoholrelaterte dødsårsaker finner man at både nasjonalt og 
internasjonalt adopterte har forhøyet dødelighet.   Faktaboks Begrepet etteradopsjonsarbeid (PAS) kan defineres som 
særskilt bistand til en adoptivfamilie i etterkant av adopsjonen. Betegnelsen bistand rommer mye og brukes blant annet om 
råd og veiledning, terapeutisk hjelp, støttegrupper og opplæringstiltak som kurs og konferanser. Primært tenker en at 
adoptivforeldre er mottakere av PAS, men mottakere kan også være unge og voksne adopterte, eller andre som har kontakt 
med adopterte barn. «I etterkant av adopsjonen» rommer et langt tidsperspektiv, fra selve adopsjonen er gjennomført og 
livet ut.   Kilder i Folkehelseinstituttets rapport  Berg-Kelly K, Eriksson J: Adaptation of adopted foreign children at mid-
adolescence as indicated by aspects of health and risk taking: A population study. European Child & Adolescent Psychiatry 
1997, 6(4):199- 206. von Borczyskowski A, Hjern A, Lindblad F, Vinnerljung B: Suicidal behaviour in national and 
international adult adoptees: A Swedish cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2006, 41(2):95- 102. 
Laubjerg M, Christensen AM, Petersson B: Psychiatric status among stepchildren and domestic and international adoptees in 
Denmark. A comparative nationwide register-based study. Scandinavian Journal of Public Health 2009, 37(6):604-612. 
Elmund A, Lindblad F, Vinnerljung B, Hjern A: Intercountry adoptees in out-of-home care: a national cohort study. Acta 
Pædiatrica 2007, 96(3):437-442. Folkehelseinstituttet (2013), Kristin Gärtner og Jon Erling Heggland: «Rapport 2013:8 
Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av 
hjelpetjenester».[1] Se faktaboks [2] 33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect 
of Intercountry Adoption https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=69 [3] 
https://www.fhi.no/nyheter/2013/hvordan-gar-det-med-adopterte-barn/ 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1019) Steinar Husby / Sunndal type: Endre på side 96 / Linje: 28  

Innspill: Ordet «regnbuefamiliene» endres til «LGBTQ-familiene» i setningen «Vi vil gjøre det enklere for regnbuefamiliene 
LGBTQ-familiene å få juridisk foreldreskap.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1020) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Endre på side 96 / Linje: 32  

Innspill: Hakepunktet «likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelverket» endres til: «likebehandle av alle 
samlivsformer ved adopsjon når det gjelder norsk adopsjon» 

Kommentar: De fleste adopsjoner i Norge er adopsjon av barn fra utlandet. Da er det som regel «avgiver landet» som setter 
premissene. Vi kan synes det er flott at et homofilt par får adoptere et barn fra eks Kina, men det vil ikke Kina akseptere. 
Følgen er at Norge ikke vil få barn fra Kina eller andre land hvor vår adopsjonslovgiving er for liberal.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1021) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Endre på side 96 / Linje: 35  

Innspill: Tillegg først i hakepunktet «gjøre det mer attraktivt å adoptere og redusere tiden det tar å bli godkjent som 
adopsjonsforelder…»  

Kommentar: Surrogati og assistert befruktning er en virkelighet vi må forholde oss til og sikre rettigheter for barna og 
plikter for de som blir foreldre gjennom surrogati. Men det er uansett et etisk dilemma å prioritere videreføring av egne 
gener (i hvert fall for én av foreldrene) så lenge det finnes så mange barn i verden som trenger et hjem.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1021B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 96 / Linje: 35  

Innspill: Tillegg først i hakepunktet «gjøre det mer attraktivt å adoptere og redusere tiden det tar å bli godkjent som 
adopsjonsforelder…»  

https://www.fhi.no/nyheter/2013/hvordan-gar-det-med-adopterte-barn/
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Kommentar: Surrogati og assistert befruktning er en virkelighet vi må forholde oss til og sikre rettigheter for barna og 
plikter for de som blir foreldre gjennom surrogati. Men det er uansett et etisk dilemma å prioritere videreføring av egne 
gener (i hvert fall for én av foreldrene) så lenge det finnes så mange barn i verden som trenger et hjem.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1022) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 96 / Linje: 36  

Innspill: Hakepunktet «utrede muligheten for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre» slettes. 

Kommentar: Nei, Venstre bør ikke jobbe for å utbedre dette. Man kan bare tenke seg samværsfordeling med tre eller fire 
juridiske foreldre, det går bare ikke. Barn bør ha to juridiske foreldre, og så kan man ha så mange bonusforeldre man vil, 
men det er stor forskjell på omsorgspersoner og juridiske foreldre 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1023) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 96 / Linje: 36  

Innspill: Hakepunktet «utrede muligheten for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre» endres til: 

«åpne for muligheten for at for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre.» 

Kommentar: Mer presis (?) formulering av hva vi faktisk vil 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1025) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 97 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «kun» legges til i setningen «Det finnes ikke kun én riktig måte å fordele omsorgen av barn på etter 
samlivsbrudd.» 

Kommentar: Legge til ordet «kun» før «én». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1026) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 97 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Setningen «Det gjør at flere barn bor litt hos mor og litt hos far.» endres til:  

«Det gjør at flere barn bor litt hos hver av foreldrene.» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at familier kan bestå av to fedre eller to mødre (eller andre konstruksjoner enn 
kun mor og far). 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1027) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 97 / Linje: 10  

Innspill: Setningen «Venstre vil at barneloven skal være nøytral og likestille…» endres til:  

«Venstre vil at barneloven skal være fødselsnøytral og likestille…» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1029 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1028) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 97 / Linje: 11  

Innspill: Setningen «Det betyr at barns tilknytning til begge foreldre må vektlegges i loven når domstolene vurderer hva 
som er barnets beste.» endres til  
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«Det betyr at barns tilknytning til begge foreldre og hver forelders egnethet må vektlegges i loven når domstolene vurderer 
hva som er barnets beste.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1029) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 97 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunket «gjøre barneloven nøytral» endres til: 

«gjøre barneloven fødselsnøytral» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1027 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1030) Geir Kjell Andersland / type: Legge til på side 97 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «styrke familievernkontorene som hjelper foreldrene ressursmessig og med mer 

barnefaglig kompetanse»  

Kommentar: Familievernkontorene har et stort potensial for å få til løsninger uten å havne i domstolene. Men i dag har 
mange for lite barnefaglig kunnskap, slik at det lett blir voksenperspektiver , ikke barneperspektivet, som får hovedfokus.,  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1031) Geir Kjell Andersland / type: Slette på side 97 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Hakepunktet «utrede muligheten for å etablere en ny familiedomstol som kan behandle alle barne-, ungdoms- og 
familierelaterte saker» strykes. 

Kommentar: Utvalget som har utredet dette legger frem sin innstilling 9. mars lenge før landsmøtet vedtar programmet. 
Dette vartet viktig punkt i inneværende program, men blir meningsløst ( komisk) nå.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1031B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 97 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Hakepunktet «utrede muligheten for å etablere en ny familiedomstol som kan behandle alle barne-, ungdoms- og 
familierelaterte saker» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1032) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 97 / Linje: 23  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje og at det offentlig 
bistår samværsforelderen for at samværet skal gjennomføres»  

Kommentar: Når den forelder som har omsorgen saboterer samværsordningen, er samværsforelderen overlatt til seg selv. 
Ingen offentlig instans bistår med å få gjennomført samværet og meg bekjent kreves heller ikke inn dagbøter.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1032B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 97 / Linje: 23  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje og at det offentlig 
bistår samværsforelderen for at samværet skal gjennomføres»  
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Kommentar: Når den forelder som har omsorgen saboterer samværsordningen, er samværsforelderen overlatt til seg selv. 
Ingen offentlig instans bistår med å få gjennomført samværet og meg bekjent kreves heller ikke inn dagbøter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 12. ARBEIDS- OG VELFERDSSAMFUNNET 
[side 99 - 106 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

 

(# 1033) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 99 / Linje: 3 - 10  

Innspill: Innledning til kap. 12 endres til: 

«Definisjonen av det gode liv varierer fra person til person, fra familie til familie. I et liberalt samfunn er det en egenverdi at 
flest mulig har frihet til å leve det livet man selv ønsker. Det handler i stor grad om å lage et nødvendig sikkerhetsnett i form 
av et raust fellesskap som stiller opp ved behov, og ellers trekker seg tilbake. En forutsetning er at ingen skal leve i 
fattigdom, nød eller uønsket undertrykking og ulikhet.» 

Kommentar: Mindre svulstig språk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1034) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 99 / Linje: 3 - 6  

Innspill: Setningen «Noen ting har vi likevel til felles. Vi liker å fylle livene våre med mening. For å fylle livene våre med 
mening trenger vi et sikkerhetsnett som gir oss frihet til å tørre å leve.» strykes. 

Kommentar: Unødvendige setninger som ikke tilfører noe. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (se også forslag # 1033 hvor disse setningene er tatt ut.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1035) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 99 / Linje: 8 - 10  

Innspill: Ordet «ulikhet» endres til «ekskluderende forskjeller» i setningen «Skal friheten være reell for alle må en også 
være fri fra fattigdom, nød og ulikhet ekskluderende forskjeller.» 

Kommentar: Det sosialliberale og progressive Venstre er vel ikke mot forskjeller, men mot ekskluderende forskjeller. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1036) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 99 / Linje: 11 - 17  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Venstre vil ha flere i arbeid og færre på stønad. Arbeid er det viktigste sikkerhetsnettet vårt. Folk som er i jobb får sosiale 
nettverk, økonomisk selvstendighet og deltar i finansieringen av sikkerhetsnettet til dem som faller utenfor arbeidslivet. At 
flere kommer i arbeid er helt avgjørende for at vi skal kunne klare å opprettholde de statlige velferdsordningene i framtida. 
Venstre vil at ulike velferdsytelser i kombinasjon med skattesystemet skal utformes slik at det lønner seg for den enkelte å 
være i inntektsgivende arbeid.» 

Kommentar: Prøver å få frem hovedbudskapet først, samt presisere at det er ikke de som er i jobb alene som bærer byrdene 
ved dem som ikke er det. Vi har da tross alt noen penger vi bruker fra olje & gassektoren + det næringslivet for øvrig bidrar 
med. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1037) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 99 / Linje: 22  

Innspill: Ordene «sørge for» endres til «ha» i setningen «Derfor vil Venstre sørge for ha et inkluderende og trygt arbeidsliv, 

og styrke velferdssamfunnet.» 

Kommentar: Vi kan ikke vedta et inkluderende arbeidsliv, og langt mindre gjøre Venstre til en garantist for at vi faktisk får 
det. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1038) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 22  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Automatisering, robotisering og bruk av kunstig intelligens vil skje med stor fart i årene framover, og berøre mange 
områder av samfunnet og mange av dagens jobber. Dette gjør det ekstra viktig å øke nyskapningen av nye arbeidsplasser» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1039) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 99 / Linje: 27  

Innspill: Ordet «sikre og» strykes fra kulepunktet «sikre og utvikle den norske arbeidslivsmodellen.» 

Kommentar: Poenget må være å utvikle den norske arbeidslivsmodellen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1040) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 27  

Innspill: Legge til faktaboks om Den norske modellen / Den nordiske modellen / Den norske arbeidslivsmodellen / Den 

nordiske arbeidslivsmodellen - og en link til en artikkel om dette slik at folk enkelt kan slå opp på denne for å lese mer om 
denne, f.eks. https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nordiske_modellen . 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1041) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 27  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«etablere flere inkubatorsenter i hele landet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (passer ikke inn her i det som omhandler Venstres hovedmål for å sikre velferdssamfunnet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1042) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 27  

Innspill: Nytt kulepunkt: 

«endre MVA kompensasjonen for bedrifter i utviklingsfasen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (passer ikke inn her i det som omhandler Venstres hovedmål for å sikre velferdssamfunnet. 
Er dessuten innstilt tatt inn andre steder i programmet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1043) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 27 

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«styrke mulighetene for lån og kapital for nyetablerte bedrifter» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (passer ikke inn her i det som omhandler Venstres hovedmål for å sikre velferdssamfunnet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1044) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 99 / Linje: 27  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«styrke omstillingen av olje- og oljeservicenæringen» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (passer ikke inn her i det som omhandler Venstres hovedmål for å sikre velferdssamfunnet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1045) Jakob Bronebakk / Bærum type: Legge til på side 100 / Linje: 3 

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «Den teknologiske utviklingen krever mer spesialisert kompetanse og kan i lengre 
perspektiv endre det økonomiske systemet fullstendig, ved at maskiner overtar flere og flere oppgaver.»   

Kommentar: Borgerlønn er et tema som har vært oppe tidligere (jeg tror til og med jeg har holdt debattinnlegg mot det på 
et fylkesårsmøte tidligere) men det er nødvendig å utrede/eksperimentere med dette slik at man unngår ekstreme sosiale 
ulikheter og uro når flere og flere oppgaver kan gjøres raskere, tryggere og billigere av roboter og datamaskiner. For å 
betale for borgerlønn når det blir færre og færre lønnsmottakere må man også finne andre skattesubjekter - dette bør man 
allerede nå begynne å tenke på. Et eksperiment på borgerlønn som i Finland, kombinert med en ny «skattekommisjon for 
det 22. århundre» vil være en bra start.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1045B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 100 / Linje: 3  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen»Den teknologiske utviklingen krever mer spesialisert kompetanse og kan i lengre 
perspektiv endre det økonomiske systemet fullstendig, ved at maskiner overtar flere og flere oppgaver.»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1046) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 100 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Setningen «I Norge har vi et nært samarbeid mellom myndighetene og arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene , og det skaper høy tillit i arbeidslivet.» endres til: 

 «Det nære samarbeidet mellom myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene skaper høy tillit i 
arbeidslivet. 

Kommentar: Forenkle, og forhåpentligvis bedre språk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1048) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 100 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «jobbe for at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe eller 
bytte sektor « endres til: 

«jobbe for at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe og ikke er til hinder for å 
bytte sektor» 

Kommentar: Det er ikke et mål at det lønner seg å bytte sektor, men pensjon og andre offentlige stønader skal ikke være til 
hinder for det. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1049) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 100 / Linje: 17 - 18  



 

 274 

Innspill: Hakepunktet «jobbe for at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe eller 
bytte sektor « endres til: 

«at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe»  

Kommentar: Hovedpoenget er at statlig politikk skal utformes på en slik måte at det lønner seg å jobbe fremfor å være 
trygdemottaker, enten det er som tidlig pensjonist eller på annet vis. Hvorfor en blander inn i hvilken sektor det skal 
arbeides i er uklart og forvirrende. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1050) Kari Sollien / type: Legge til på side 100 / Linje: 18  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«lovfeste alle arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering» 

Kommentar: Dette er fortsatt svært viktig i en tid med mye omstilling. Det er ingen grunn til å ta dette punktet ut av neste 
periodes program. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1051) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 100 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Setningen «For at folk skal orke å stå i jobb, og gjøre en god jobb mens de er der, må de ha gode arbeidsforhold.» 

endres til: 

«Folk må ha gode arbeidsforhold om de skal skape positive resultater for selskapene eller gi gode tjenester til brukerne av 
offentlige tjenester.» 

Kommentar: Tydeliggjøring av hvorfor vi må ha gode arbeidsforhold. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1052) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 100 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet «innføre en nasjonal minstelønn som virkemiddel for å motarbeide sosial dumping.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1053) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 100 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1054) Jens-Fredrik Nakken / type: Legge til på side 100 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«kreve at byggeoppdrag og anbud blir utført under tilsvarende arbeidsforhold en ellers krever. Spesielt med tanke på 
subcontracting.» 

Kommentar: Jeg er usikker på nøyaktig hvordan tilleggsforslaget burde se ut. Men intensjonen min er å få med det beste fra 
Telemarksmodellen for å tydeliggjøre vår motstand mot sosial dumping i lys av at vi ønsker å bruke markedet for å øke 
kvalitet og senke kostnader, men ikke på bekostning av arbeiderrettigheter. Dokumentet er på ca. 1,5 side (det er dog like 
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rettigheter og vilkår jeg anser som viktigst). 
https://www.telemark.no/content/download/1066/8137/version/1/file/Telemarksmodellen.pdf 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1055) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 100 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1056) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 100 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«åpne for mer fleksibilitet rundt søn- og helgedagsarbeid» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1057) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 100 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«åpne for mer fleksibilitet rundt kvelds- og nattarbeid, i tråd med arbeidstidsutvalgets innstilling» 

Kommentar: Arbeidstidsutvalgets forslag: • Utvalget mener det bør være større anledning til å jobbe mellom klokka 21 og 
23, uten av det regnes som nattarbeid, på initiativ fra arbeidstaker og etter avtale med arbeidsgiver • Forslaget innebærer 
ikke en generell endring av definisjonen av nattarbeid eller at arbeidsdagen utvides, men at man for eksempel kan slutte to 
timer før og ta disse timene igjen mellom klokka 21-23. • Hviletiden på 11 timer gjelder hvis ikke kortere hvileperiode er 
avtalt med tillitsvalg. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1058) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 100 / Linje: 36 

Innspill: «at arbeid utført på norsk jord, eller på norsk sokkel, skal godtgjøres etter norsk lønnsnivå og etter norske 
arbeidsbetingelser.» 

Kommentar: Er med å begrense sosial dumping og press på arbeidsbetingelser ved at man ikke kan leie inn underbetalte 
arbeidere fra utenlandske firmaer eller vikarbyråer, som utfører arbeid i Norge uten at disse får de samme lønns og 
arbeidsbetingelser som om de var norske. (jf. indiske arbeidere som jobbet i Norge for DNB med innføring av Vipps) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1059) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 100 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«bruke de statlige eierposisjonene i selskaper til å påvirke selskapenes etiske og moralske standarder overfor egne ansatte, 
underentreprenører og tjenestekjøpere» 

Kommentar: Konsekvensene av kostnadskutt i oljesektoren og salgsmetodene i finansnæringen er to områder som 
synliggjør behovet for mer aktiv utøvelse av statlig eierskap. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

https://www.telemark.no/content/download/1066/8137/version/1/file/Telemarksmodellen.pdf
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----  

(# 1061) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 101 / Linje: 2  

Innspill: Ordet «negative» legges til i setningen: «Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for  

Kommentar: Legge inn ordet «negative» før «konsekvenser». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1062) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 101 / Linje: 4  

Innspill: Formuleringen «at det finnes jobb til alle» endres til «at det finnes jobbmuligheter for alle» i setningen «Et 
inkluderende arbeidsliv handler om å sørge for at det finnes jobbmuligheter til alle, uavhengig av funksjon, arbeidsevne og 
kompetanse.» 

Kommentar: Det er komplett umulig å sørge for at det finnes jobb til alle. Derimot må vi sørge for at ingen utestenges fra 
mulighetene til å få jobb i arbeidsmarkedet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1062B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 101 / Linje: 4  

Innspill: Formuleringen «at det finnes jobb til alle» endres til «at det finnes jobbmuligheter for alle» i setningen «Et 
inkluderende arbeidsliv handler om å sørge for at det finnes jobbmuligheter til alle, uavhengig av funksjon, arbeidsevne og 
kompetanse.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1063) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 101 / Linje: 7 - 10  

Innspill: Setningene «Andre ganger må staten gi folk mulighet til å omskolere seg, få arbeidstrening eller få hjelp til å finne 
jobb. Andre ganger igjen må kommunene opprette egne arbeidsplasser for folk som av en eller annen grunn har nedsatt 
arbeidsevne. Venstre vil sørge for at folk får utnyttet arbeidskapasiteten sin.» endres til  

«Andre ganger må folk gis muligheter til å omskolere seg, få arbeidstrening eller få hjelp til å finne jobb. Det offentlige må 
ta et større ansvar og bli flinkere til å tilrettelegge arbeidsplasser for folk som av en aller annen grunn har nedsatt 
arbeidsevne.» 

Kommentar: Poenget mitt er at det ikke bare er staten som kan/skal bidra til omskolering. Det kan være at bedriftene, eller 
den enkelte selv, skal bære kostnadene med dette. Jeg mener at det er uheldig om Venstre går til valg på at kommunene 
skal opprette arbeidsplasser for folk som har nedsatt arbeidsevne. Det er et pålegg som virker lite gjennomtenkt. Derimot er 
det helt på sin plass å minne om at det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for dem med nedsatt arbeidsevne. 
Venstre kan ikke sørge for at folk får utnytte arbeidskapasiteten sin. Programforslaget er gjennomsyret av hva Venstre skal 
sørge for. Det bør vi ha en generell kommentar på at programkomiteen går gjennom med et særlig kritisk blikk. Henger 
sammen med forslag # 1066 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1064) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 101 / Linje: 8 - 10  

Innspill: Setningen «Andre ganger igjen må kommunene opprette egne arbeidsplasser for folk som av en eller annen grunn 
har nedsatt arbeidsevne.» slettes.  

Kommentar: Av respekt for profesjonene og det store behovet for omstillingsarbeid i mange kommuner, så synes vi at andre 
virkemidler burde vurderes først. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1063 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1065) Jan Kløvstad / Agder type: Legge til på side 101 / Linje: 10 

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Venstre vil sørge for at det stilles tilgjengelige midler til utprøving og videreføring av tiltak for økt arbeidsdeltakelse blant 
unge.» 

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1066) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 101 / Linje: 7 - 10  

Innspill: Hakepunktet «opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne» strykes. 

Kommentar: Poenget mitt er at det ikke bare er staten som kan/skal bidra til omskolering. Det kan være at bedriftene, eller 
den enkelte selv, skal bære kostnadene med dette. Jeg mener at det er uheldig om Venstre går til valg på at kommunene 
skal opprette arbeidsplasser for folk som har nedsatt arbeidsevne. Det er et pålegg som virker lite gjennomtenkt. Derimot er 
det helt på sin plass å minne om at det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for dem med nedsatt arbeidsevne. 
Venstre kan ikke sørge for at folk får utnytte arbeidskapasiteten sin. Programforslaget er gjennomsyret av hva Venstre skal 
sørge for. Det bør vi ha en generell kommentar på at programkomiteen går gjennom med et særlig kritisk blikk. Henger 
sammen med forslag # 1063 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1066B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 101 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne» strykes.  

Kommentar: Vi må utnytte de eksisterende ordningene vi har og heller se på lønnstilskudd eller andre støtteordninger. Vi 
kan ikke opprette nye arbeidsplasser, kun stimulere andre til å gjøre det 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1067) Julia Ølmheim / type: Endre på side 101 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Ordet «tidsbestemt» endres til «midlertidig» i hakepunktet «øke potten for tidsbestemt midlertidig lønnstilskudd, 

og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag.» 

Kommentar: Nav har endret ord og begreper på en rekke tiltak, og det som tidligere het tidsbestemt lønnstilskudd heter nå 
midlertidig lønnstilskudd. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1068) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 101 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Hakepunktet «øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse ved alle Nav-kontorer i hele landet» endres til.  

«øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetansen til NAV» 

Kommentar: Øke fleksibiliteten til NAV ved at en ikke spesifiserer at dette skal gjelde alle NAV-kontorene og i hele landet. 
Samtidig er ikke endringsforslaget til hinder om det er det NAV trenger/ønsker. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1070) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 101 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Hakepunktet «gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe» endres til:  

«gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for 
finansering av hele sykepengeperioden, utan at den totale økonomiske byrden skal øke» 
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Kommentar: Dersom arbeidsgjevar skal ha incentiv for å få folk tilbake i jobb, kan dei ikkje vere fri det økonomiske ansvaret 
etter 16 dagar. Dette kan ein løyse ved at arbeidsgjevar har ansvar for medfinansiering heile året sjukepengeperioden går, 
men at ein ikkje har 100 prosent ansvar frå dag 1 til 16 som i dag. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1071) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 101 / Linje: 27 

Innspill: Nytt hakepunkt. 

«utvide ordningen Funksjonsassistanse til også å gjelde mennesker med psykiske lidelser.» 

Kommentar: Norge har behov for all den arbeidskraft vi har. Funksjonsassistanse er ett av de viktigste verktøyene til å få 
funksjonshemmede ut i arbeid. Mennesker med psykiske lidelser vil også kunne dra nytte av denne ordningen.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1075) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 102 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Setningen «Vi har et bredt kunnskapssyn, og vil legge til rette for læring både i offentlig, privat og frivillig sektor» 
endres til  

«Venstre vil legge til rette for læring både i regi av offentlig, privat og frivillig sektor.» 

Kommentar: Det kan være jeg har misforstått, men jeg oppfatter at meningen er at det er mange som kan gi tilbud om 
kompetanseutvikling og det vil Venstre benytte seg av. Derfor har jeg kuttet ut at vi har et bredt kunnskapssyn og tatt inn i 
regi av. For meg gir det liten mening slik det står fordi læring skjer innenfor de ulike sektorene uavhengig av hva Venstre 
mener, jf. avtaleverket. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1076) Venstres Stortingsgruppe / type: Slette på side 102 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Delsetningen «…som har som formål å gi et distrikt eller en hjørnesteinsbedrift flere fagfolk» strykes fra 
hakepunktet «støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra høyskoler og universitet som har som formål å gi et distrikt eller 
en hjørnesteinsbedrift flere fagfolk» 

Kommentar: Begrunnelse: Slik setningen står nå virker det arrogant. Det er mange som driver med desentraliserte tilbud, 
men ingen som har dette som utelukkende formål. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1077) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 102 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Delsetningen «…som har som formål å gi et distrikt eller en hjørnesteinsbedrift flere fagfolk» endres til «…som har 
som formål å medvirke til rekruttering eller omstilling av fagfolk» 

Kommentar: Gjøre det mer generelt og løsrive det fra distrikt og hjørnesteinsbedrifter som kan oppfattes å være 
innsnevrende på mulighetene som ligger i forslaget. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1076 over som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1078) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 102 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1078B) Venstres Stortingsgruppe / type: Legge til på side 102 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det enda enklere å studere selv om man mottar støtte fra NAV» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i # 1078) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1079) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 102 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre skattefritak for arbeidstager for arbeidsrettet etterutdanning eller omskolering» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1080) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 102 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1081) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 102 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«investere i pedagogisk effektive norskopplæringstiltak» 

Kommentar: Det er en del som sliter med å lære norsk gjennom tradisjonell klasseromsundervisning. Det er på høy tid å 
tenke nytt med tanke på å skape god og effektiv norskopplæring, gjerne ha gratis tilbud til mindre grupper elever slik at 
læreren kan gi tettere og individuell norskopplæring. Norskferdigheter er ofte en av de viktigste årsakene til at innvandrere 
ikke kommer seg ut i arbeid. Vi har styrket den norske skolen for barn og unge betraktelig, og denne styrkingen trenger vi 
også for norskopplæring/voksenopplæring. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1082) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 102 / Linje: 36  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«tilpasse yrkesfagutdanninger og forenkle praksiskandidatordningen for denne gruppen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1083) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 103 / Linje: 1 - 12  

Innspill: Flytte kapittel 12.7 til s 18, linje 6 

Kommentar: Begrunnelse: Kapittel om folkehøgskoler og studieforbund hører ikke inn under arbeids- og velferdssamfunnet 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1084) Venstres Stortingsgruppe / type: Endre på side 103 / Linje: 1 - 12  

Innspill: Underkap. 12.7 endres til (opprinnelig 12.8 blir 12.9 etc.): 

«12.7 Studieforbund 

Venstre mener frivillig sektor gjennom studieforbundene spiller en viktig rolle i kompetansepolitikken. Studieforbundene 
representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for 
lokalsamfunn, arbeidslivet, organisasjoner og enkeltmennesker i hele landet. Studieforbundene er ubyråkratiske og støtter 
opp om opplæringstilbudet som foregår i frivillig sektor. De utgjør en åpen og tilgjengelig læringsarena for alle, med et 
særlig potensial for å nå grupper i utenforskap. Mangfoldet av kurs og tema er godt egent til å motivere mennesker inn i 
aktiv læring. Studieforbundene driver et viktig arbeid med demokratiopplæring, skaper møtesteder, og er arena for 
inkludering. Studieforbundene er særlig viktige for å ta vare på og formidle kultur og tradisjoner og tilbyr ofte opplæring på 
fagfelt hvor det ikke finnes andre kommersielle eller offentlige tilbydere. Venstre vil styrke kompetansehevning i og 
gjennom frivillig sektor for å skape flere gode, desentraliserte og tilpassede læringsarenaer.  

 

Venstre vil:      

✓ sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer.  
✓ stimulere til økt forskningsinnsats på læring i frivillig sektor.  
✓ arbeide for at studieforbundenes rett til bruk av offentlige undervisningslokaler utvides.  

✓ bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring» 

 

12.8 Folkehøgskoler 

Folkehøgskoler er et viktig supplement til det øvrige skolevesenet. Dagens folkehøgskolemangfold tilbyr en rekke ulike linjer 
med svært varierende profil og undervisning i hele landet. Folkehøgskolene gir mange et verdifullt år med både et 
alternativt undervisningsmiljø og et viktig modningsår. Folkehøgskolene står i en viktig demokratisk 
folkeopplysningstradisjon som bidrar til dannelse, personlig utvikling og nye perspektiver på viktige samfunnsområder.  

 

Venstre vil:  

✓ gjøre det mulig for folkehøgskoler å videreutvikle skoleslaget innenfor forutsigbare rammer  
✓ sikre 11 måneder studiestøtte for folkehøgskolestudenter  

✓ legge til rette for nye folkehøyskoler, for eksempel på Svalbard»  

Kommentar: Bør ha et eget kapittel om studieforbund og et eget kapittel om folkehøgskoler 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1085) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 103 / Linje: 21  

Innspill: Setningen «Dette gjelder særlig forholdet mellom sykelønn og dagpenger» endres til:  

«Dette gjelder særlig forholdet mellom sykelønn og dagpenger. Dagpengeutbetalingene er rimelig lave, mens nivået på 
sykepenger på sin side er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær og for dårlige incentiver til å komme tilbake i 
jobb». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1086) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 103 / Linje: 22 - 23  

Innspill: Ordet «likere» endres til «jevnere» i hakepunktet «Venstre vil utrede en reform med likere jevnere satser for 
arbeidsledighetstrygd 

Kommentar: Bytte ut ordet «likere» med «jevnere». Henger sammen med forslag # 1091 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1087) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 103 / Linje: 23 og 33 

Innspill: Formuleringen «AAP» endres til «arbeidsavklaringspenger (AAP) i setningen «Venstre til utrede en reform med 
likere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og 
sykelønn» 

Kommentar: Må fortelle hva aap står for Henger sammen med forslag # 1092 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1088) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 103 / Linje: 24 - 30  

Innspill: Avsnittet endres til:  

«Det er for mange som har helserelaterte trygdeytelser som eneste inntektskilde. Dagens regelverk legger i for stor grad til 
grunn at man enten er frisk eller ufør. Virkeligheten er mer kompleks, og mange har en restarbeidsevne de ikke får 
benyttet.  Venstre vil derfor utrede enn reform der hovedregelen er at man sikres inntekt gjennom tilpasset arbeid, ikke 
kun gjennom passive ytelser. Arbeidsgiver betaler ordinær lønn i tråd med arbeidstagerens produktivitet, og det offentlige 
utbetaler trygd for det resterende. Siden lønnen vil være høyere enn trygden, vil det alltid lønne seg å øke 
arbeidsinnsatsen. Det offentlige ved kommunene bør ha et særleg ansvar som arbeidsgiver i siste instans»  

Kommentar: Eg trur dette skal vere om lag i tråd med intensjonen til komiteen, men etter mitt syn er desse formuleringane 
betre. Dessutan inkluderer dei eit viktig poeng om kombinasjonen av arbeid og trygd, og tonar ned dette med garantist, rett 
og plikt, som eg tykkjer blir å ta i litt vel hardt. Henger sammen med forslag # 1096 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1089) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 103 / Linje: 27 - 30  

Innspill: Setningene «Mange av tiltakene for å få flere i arbeid kommer på tilbudssiden. Venstre mener også det må 
komme tiltak på etterspørselssiden, og vil derfor gjennomføre forsøk med rett og plikt til arbeid for alle som går på stønad, 
men har restarbeidsevne. Kommunene skal stå som garantist og arbeidsgiver i siste instans.» strykes. 

Kommentar: Å gjennomføre forsøk med rett og plikt til arbeid for alle som går på stønad med restarbeidsevne er en dårlig 
ide. Den blir ikke bedre av at kommunene skal stå som garantist og arbeidsgiver. Ser ikke at de offentlige midlene blir brukt 
på en bedre måte med dette forslaget. Tvert imot innebærer det at det offentlige skal bruke mye mer ressurser på 
vurderinger og oppfølging av personer med dokumenterte problemer hvor det skal lages stillinger for dem som det generelt 
sett ikke vil være behov for. Den første setningen slettes som en logisk konsekvens av innholdet i etterkant på linjene 28-30. 
Henger sammen med forslag # 1097 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1088 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1089B) Julia Ølmheim / type: Slette på side 103 / Linje: 30  

Innspill: Setningen «Kommunene skal stå som garantist og arbeidsgiver i siste instans.» strykes. 

Kommentar: Det er en dårlig ide å kreve noe sånt av kommunene når kommuner og bydeler stadig må kutte i sine 
budsjetter og ofte ikke kan beholde sine ansatte. Andre tiltak bør heller til for å få flere i arbeid. Henger sammen med 
forslag # 1099 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1090) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 103 / Linje: 32  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Utrede en arbeidsgiverandel i sykepengeordningen som er lik for hele sykelønnsperioden til erstatning for dagens 
arbeidsgiverperiode.» 
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Kommentar: Full arbeidsgiverbetaling de første 16 dagene av et sykefravær og ingen medfinansiering deretter gir svake 
incentiver for arbeidstakere å tilrettelegge for at langtidssykemeldte kommer tilbake i jobb, særlig hvis det er risiko for en ny 
sykemelding med tilhørende arbeidsgiverperiode. Derfor vil Venstre endre på arbeidsgivers ansvar i sykepengeordningen til 
å være en fast andel som gjelder i hele sykemeldingsperioden på ett år. Det er behov for refusjonsordninger for 
arbeidsgivers betaling for sykefravær i særlig utsatte grupper, og for småbedrifter hvor medbetaling av sykepenger over 
lang tid utgjør en urimelig stor økonomisk belastning. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1070 som innstilles og som har samme meningsinnhold) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1091) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 103 / Linje: 32 

Innspill: Endre ordet «likere» til «jevnere i hakepunktet «utrede en reform med likere jevnere satser for 
arbeidsledighetstrygd» 

Kommentar: Bytte ut ordet «likere» med «jevnere». Henger sammen med forslag # 1086 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1092) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 103 / Linje: 33 

Innspill: Formuleringen «AAP» endres til «arbeidsavklaringspenger (AAP) i hakepunktet «utrede en reform med likere 
satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn» 

Kommentar: Må fortelle hva aap står for Henger sammen med forslag # 1087 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1095) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 103 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«korte ned perioden med arbeidsavklaringspenger og bruke eventuelle besparing på tiltak for å få flere tilbake i arbeid». 

Kommentar: I tråd med Venstres alternative budsjetter 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral 

----  

(# 1096) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 103 / Linje: 34 - 37  

Innspill: Kulepunktene «forsøke rett og plikt til arbeid for alle…» og «kreve at kommunene står som garantist…» endres til:  

«utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som 
arbeidsgiver i siste instans» 

Kommentar: I tråd med mitt endringsforslag til teksten. Henger sammen med forslag # 1088 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1097) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 103 / Linje: 34 - 35  

Innspill: Hakepunktet «forsøke rett og plikt til arbeid for alle som går på stønader og har restarbeidsevne» strykes. 

Kommentar: Å gjennomføre forsøk med rett og plikt til arbeid for alle som går på stønad med restarbeidsevne er en dårlig 
ide. Den blir ikke bedre av at kommunene skal stå som garantist og arbeidsgiver. Ser ikke at de offentlige midlene blir brukt 
på en bedre måte med dette forslaget. Tvert imot innebærer det at det offentlige skal bruke mye mer ressurser på 
vurderinger og oppfølging av personer med dokumenterte problemer hvor det skal lages stillinger for dem som det generelt 
sett ikke vil være behov for. Den første setningen slettes som en logisk konsekvens av innholdet i etterkant på linjene 28-
30.Henger sammen med forslag # 1089 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1095 over som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1098) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 103 / Linje: 34 - 35  

Innspill: Hakepunktet «forsøke rett og plikt til arbeid for alle som går på stønader og har restarbeidsevne» endres til:  

«sette kommunene i stand til å følge opp aktivitetsplikten som er fastsatt av Stortinget» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1095 over som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1099) Julia Ølmheim / type: Slette på side 103 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kommunene står som garantis og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid» 
strykes.  

Kommentar: Jeg mener det er en dårlig ide å kreve noe sånt når kommuner og bydeler stadig må kutte i sine budsjetter og 
ofte ikke kan beholde sine ansatte. Andre tiltak bør heller til for å få flere i arbeid. Henger sammen med forslag # 1089B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1099B) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 103 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kommunene står som garantis og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid» 

strykes.  

Kommentar: En regulering av dette vil påløpe store kostnader, ikke bare gjennom direkte lønnskostnader for kommunen, 
men også arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1099C) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 103 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kommunene står som garantis og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid» 
strykes.  

Kommentar: Vi ønsker ikke at kommuners skal stå som garantist og arbeidsgiver for dem har rett og plikt til arbeid 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1100) Joakim Karlsen / Østfold type: Endre på side 103 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Hakepunktet «kreve at kommunene står som garantis og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid» 
endres til:  

«opprette en ordning som bruker arbeidsavklaringspenger og arbeidsgiveravgift som virkemidler for å skaffe fast ansettelse 
til de som trenger det.» 

Kommentar: Av respekt for profesjonene og det store behovet for omstillingsarbeid i mange kommuner, så synes vi at disse 
virkemidlene burde vurderes først. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1101) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 103 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det mulig å prøve ut lokale ordninger med borgerlønn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1102) Else-Berit Helle / type: Legge til på side 104 til 105 / Linje: 1 - 40  

Innspill: Trekk i uføretrygd startar no for tidleg. Ein kan tena kr. 37.500,-. Deretter vert det trekk. Det betyr at dersom ein 
er i jobb meir enn 20% og mindre enn 60% så taper ein inntekt ved å gå i jobb. Etter den nye uførereforma så er det mange 
i små stillingar som ikkje ser seg råd til å fortsetja. Helsemessig er dette ikkje gunstig. Bruttoprinsippet for bustøtte vert lagt 
til grunn. Ved den nye uførereforma mista 23.700 bustøtta til tross for at nettoinntekta var den same. Dette medførte at 
folk enten måtte gå frå bustad eller søkja NAV sosial som er ei midlertidig yting. Veit at noko av dette vart retta opp i iste 
statsbudsjett, men dette er noko ein må sjå på i samband med fattigdomsbekjemping. 

Kommentar: Eg kan ikkje skjøna at seniorar kan ha full opptening i arbeidsliv og samstundes motta alderspensjon, men dei 
med uføretrygd og ofte minstepensjon vert handsama ulikt. Tidlegare kunne ein tena 1G før trekk. Meienr at dette må 
evaluerast. Målet var jo at felire skulle utnytta restarbeidsevna.  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1103) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 104 / Linje: 3 - 3  

Innspill: Setningen «Nav er på rett vei, men vi må fortsatt jobbe for å gjøre Nav mer brukervennlig.» endres til: 

«Nav er på rett vei, men må bli mer brukervennlig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1104) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 104 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Ordet «uhyre» strykes fra setningen «…er at regelverket er uhyre komplekst» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1105) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 104 / Linje: 5 

Innspill: Setningen «Dette gjør Nav-systemet rigid og lite tilpasningsdyktig» endres til:  

«Dette kan føre til at Nav-systemet ikke blir fleksibelt nok, og på den måten ikke gir tilstrekkelig rom for individuelle 
hensyn» 

Kommentar: Nav er betre enn sitt rykte. Det er mykje som kan bli betre, men det er heller ingen grunn til den typen 
svartmaling teksten legg opp til. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1107) Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 104 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet «gi NAV-ansatte større rom for å bruke skjønn» endres til  

«gi NAV lokalt og regionalt større rom til å finne løsninger som passer best for den enkelte bruker» 

Kommentar: Problemet i dag er ikkje at den enkelte tilsatte ikkje kan bruke skjønn. Men at ein på fleire område har så 
strenge nasjonale føringar rundt til dømes bruk av tiltaksplassar at det er vanskeleg for Nav å finne løysingar som passar 
best med den lokale arbeidsmarknaden. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1108) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 104 / Linje: 11  
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Innspill: Hakepunktet «gi NAV-ansatte større rom for å bruke skjønn» endres til : 

«gi saksbehandlerne i NAV større rom for å bruke skjønn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1109) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 104 / Linje: 11 

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «gi NAV-ansatte større rom for å bruke skjønn og skjønnet hos Nav må være basert 
på brukermedvirkning til brukerens beste» 

Kommentar: Det virker helt håpløst at NAV bestemmer unyttige kurs og tiltak, som ikke er basert på behovet og 
mulighetene til den arbeidssøkende.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1109B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 104 / Linje: 11  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «gi NAV-ansatte større rom for å bruke skjønn og skjønnet hos Nav må være basert 
på brukermedvirkning til brukerens beste» 

Kommentar: Det virker helt håpløst at NAV bestemmer unyttige kurs og tiltak, som ikke er basert på behovet og 
mulighetene til den arbeidssøkende. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1110) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 104 / Linje: 12  

Innspill: Hakepunktet «redusere Nav-byråkratiet» strykes 

Kommentar: Det betyr ingenting. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1111) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 104 / Linje: 17  

Innspill: Ordet «er» endres til «blir» i setningen «Det er blir flere og flere fattige barn i Norge.» 

Kommentar: Bytte ut ordet «er» med «blir». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1112) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 104 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Ordene «i sosialpolitikken» legges til i setningen «Venstres førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe 

fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. 

Kommentar: Legge til ordene «i sosialpolitikken» like etter «førsteprioritet». Jeg trodde at Venstres førsteprioritet uansett 
type politikk er å verne om miljøet; dersom det er tilfelle, må dette bli førsteprioritet i sosialpolitikken. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1115) Alf Helge Greaker / (Bergen Venstre) type: Nytt forslag på side 104 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det mulig å prøve ut lokale ordninger med borgerlønn»  
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Kommentar: Begrunnelse: kommunene har svært store sosiale utgifter. Det finnes ulike modeller for borgerlønn som bør 
prøves ut på lokalt nivå, slik som i Finland.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1116) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 104 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre opplevelseskort for barn fram vanskeligstilte familier i alle kommuner.  

Kommentar: Slike kort sørger for at barn som opplever utenforskap pga økonomi inkluderes i opplevelse og 
idrettsarrangement. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1117) Irene Dahl / Troms Venstre type: Merknad på side 104 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Kommentar til kulepunkt Linje 30/31: «Innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelpsmottakere, og sørge for at 

barnetrygden kommer i tillegg til sosialhjelp»  Merknad: Punktet er i motsetning til det som var sagt at barnetrygden skulle 
fjernes. Hvis det menes at dette skal rettes mot de som har spesielle behov for økonomisk støtte er formuleringen for 
utydelig.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1118) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 104 / Linje: 32  

Innspill: Hakepunktet «spre de kommunale boligene utover kommunen» strykes 

Kommentar: Kommunale boliger er en kommunal oppgave, og ikke en oppgave som ligger til Stortinget.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1118B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 104 / Linje: 32  

Innspill: Hakepunktet «spre de kommunale boligene utover kommunen» strykes 

Kommentar: Skjønner og deler tankegangen, men punktet hører mer hjemme i et lokalpartis kommuneprogram. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1119) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 104 / Linje: 33 

Innspill: Hakepunktet «at kommunene skal tilby boliger som er tilpasset ulike behov» endres til  

«stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1120) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 105 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «likhetssamfunnet» endres til «jevnbyrdighetssamfunnet» i setningen «Venstre mener dette er en trussel 
for rettssikkerheten og for likhetssamfunnet jevnbyrdighetssamfunnet» 

Kommentar: Bruke begrepet «jevnbyrdighetssamfunnet» i stedet for «likhetssamfunnet». «Likhetssamfunnet» er vel ikke 
noe mål og begrepet skaper uheldige assosiasjoner til sosialisme, kommunisme og ensretting. Med 
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«jevnbyrdighetssamfunnet» poengterer vi også hva som er Venstres vri versjon av den norske modellen: At vi ikke er like, 
men like mye verdt og at de som er litt mer produktive / smartere / flinkere / dyktigere enn andre også blir belønnet litt mer 
samtidig som at de som ikke er det allikevel kan regne seg som sosialt jevnbyrdige. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1121) Irene Dahl / Troms Venstre type: Slette på side 105 / Linje: 10 - 11  

Innspill: Slette siste del av hakepunktet «Utvide rettshjelpsordningens dekningsområder til også å gjelde for eksempel 
problemstillinger innenfor straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett»  

Kommentar: Unngå å binde seg opp til spesielle områder.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1122) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 105 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunktet «fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon» endres til:  

«jobbe for fri rettshjelp til alle barn på institusjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1123) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 105 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Hakepunktet «avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi insentiver for at folk skal jobbe lengre, og ikke 
kortere» endres til:  

«avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi insentiver for at folk skal pensjonere seg senere, og ikke tidligere» 

Kommentar: Unngå å bruke «jobbe lengre» fordi det kan bety lengre arbeidsdager; heller bruke «pensjonere seg senere» 
fordi det betyr at man skal forlenge karrieren sin. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 13. INNVANDRING OG INTEGRERING 
[side 107 - 116 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1126) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 107 / Linje: 11 - 15  

Innspill: Endre et par «ulik» i setningene «Samtidig setter folkeforflytninger samfunnet og velferdsstaten på prøve, og 

ulike innvandrergrupper fører med seg ulike forskjellige utfordringer og forpliktelser. En god innvandrings- og 
inkluderingspolitikk har ulike typer et sett av tiltak som er tilpasset arbeidsinnvandring, flyktninger og familieinnvandring.» 

Kommentar: Veldig mye «ulike» i samme setning 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1127) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 107 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «inkluderingspolitikk» endres til «integreringspolitikk» i setningen «En god innvandrings- og 
inkluderingspolitikk integreringspolitikk har ulike typer tiltak som er tilpasset…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1128) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 108 / Linje: 1 - 4  

Innspill: Ordet «inkludere» endres til «integrere» i setningene «Kjennetegnet på en vellykket innvandringspolitikk er om vi 
klarer å inkludere integrere nye mennesker i samfunnet. Å inkludere integrere handler om å forene ulike mennesker 
uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Inkludering Integrering er mer krevende, men vil skape et varmere, rausere og 
tryggere samfunn.  

Kommentar: Fordi «integrering» benyttes som tittel på kapittelet bør også «integrering» og «integreringspolitikk» brukes i 
innholdet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1129) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 108 / Linje: 5  

Innspill: Ordet «også» slettes fra setningen «Introduksjonsprogrammet bør også være tydelig på samfunnets 

forventninger» 

Kommentar: Fjerne ordet «også» fordi dette er første gangen introduksjonsprogrammet presenteres, så da har det ingen 
hensikt i å poengtere hva dette konseptet OGSÅ skal være. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1130) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 108 / Linje: 9 

Innspill: Ordet «inkluderingspolitikk» endres til «integreringspolitikk» i setningen «Venstres hovedmål for innvandrings- og 
inkluderingspolitikken integreringspolitikken er» 

Kommentar: Fordi «integrering» benyttes som tittel på kapittelet bør også «integrering» og «integreringspolitikken» brukes 
i innholdet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1131) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 108 / Linje: 10  

Innspill: Ordet «inkludere» endres til «integrere» i kulepunktet «å inkludere integrere innvandrerne våre i samfunnet vårt - 
Til: å integrere innvandrerne våre i samfunnet vårt 
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Kommentar: Fordi «integrering» benyttes som tittel på kapittelet bør også «integrere» brukes i innholdet i stedet for 
«inkludere». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1132) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 108 / Linje: 29 

Innspill: Formuleringen «, med kompetanse det er behov for i Norge.» Legges til i setningen «…gjøre det letter å få 
arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, med kompetanse det er behov for i Norge.» 

Kommentar: En generell åpning for arbeidsinnvandring fra hele verden vil kunne innebære en enorm omveltning av det 
norske arbeidslivet, og vil kreve tilsvarende store endringer i velferdssystemet. Det er neppe ønskelig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1133) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 108 / Linje: 33  

Innspill: Hakepunktet «utrede nye modeller for arbeidsinnvandring fra land utenfor EU» endres til:  

«åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1134) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 109 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Hakepunktet «innføre skattefritak for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og 

gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs» strykes. 

Kommentar: Typiske utgifter som skal dekkes av minstefradraget. Det er svært mye annen kurs-/etterutdanningsvirksomhet 
som i så fall burde gi skattefritak og fradrag. Det er dessuten en egen tilskuddsordning for dette under Voksenopplæringen 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1135) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 109 / Linje: 8  

Innspill: Definere for hvilke lands innbyggere som den utvidede visumfriheten skal gjelde. Hvis dette punktet ikke defineres 
i stortingsprogrammet blir det veldig vanskelig å forholde seg saklig og konstruktivt til det. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1136) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 109 / Linje: 9 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«heve dagsatsene for asylsøkere i mottak» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1137) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 109 / Linje: 13 - 15  

Innspill: Setningen «…, og vi vil at norsk asylpraksis skal være forankret i anbefalinger fra FNs Høykommissær for 
flyktninger» endres til: 
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«og vi vil at norsk asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra 
f.eks. FNs Høykommissær for flyktninger, som tar utgangspunkt i disse, følges.» 

Kommentar: Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller utgjør det juridiske fundamentet for asylretten, og utgjør et 
mer permanent og fastere grunnlag enn uttalelser fra FN-organer, som f.eks. FNs Høykommissær for flyktninger. Henger 
sammen med forslag # 1138 – 1138B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1137B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 109 / Linje: 13 - 15  

Innspill: Setningen «…, og vi vil at norsk asylpraksis skal være forankret i anbefalinger fra FNs Høykommissær for 
flyktninger» endres til: 

«og vi vil at norsk asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra 
f.eks. FNs Høykommissær for flyktninger, som tar utgangspunkt i disse, følges.» 

Kommentar: Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller utgjør det juridiske fundamentet for asylretten, og utgjør et 
mer permanent og fastere grunnlag enn uttalelser fra FN-organer, som f.eks. FNs Høykommissær for flyktninger. Henger 
sammen med forslag # 1138 – 1138B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1138) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Endre på side 109 / Linje: 33  

Innspill: Hakepunktet «sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis» endres til: 

«sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller.» 

Kommentar: Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller utgjør det juridiske grunnlaget for asylretten, og må hegnes 
om. Henger sammen med forslag # 1137 – 1137B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1138B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 109 / Linje: 33  

Innspill: Hakepunktet «sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis» endres til: 

«sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller.» 

Kommentar: Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller utgjør det juridiske grunnlaget for asylretten, og må hegnes 
om. Henger sammen med forslag # 1137 – 1137B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1139) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 109 / Linje: 36 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1140) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Tillegg på side 110 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og 
åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1141) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 110 / Linje: 6  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«overføre driften av asylmottaksdrift fra private kontraktører til staten.» 

Kommentar: For å få forutsigbarhet i driften, og større stabilitet for beboere ved statlige asylmottak overføres driften av 
mottak til staten. Dette for å få forutsigbarhet i driften, samt at det vil være billigere når ingen skal ta ut fortjeneste på 
menneskers nød. Vi unngår at ansvaret pulveriseres ved at driftsoperatørene peker på UDI når det oppstår problemer, mens 
UDI peker på driftsoperatørenes ansvar at alt er på stell. Det er kjent at driftsoperatørene sminker på tilbudet når det er 
tilsyn eller nytt anbud skal inn. De reelle boforhold og tjenestetilbud er oftere dårligere enn det som forventes, enn at de 
overoppfyller kravene. Dessuten vil det bli lettere for tjenesteyting i kommunene å kunne forholde seg direkte til UDI, enn 
om ting må innom flere ledd for å kunne gjennomføres. Dette vil også minimere byråkratiet og UDIs behov for administrativt 
personell som skal foreta inspeksjoner og tilsyn. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1142) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 110 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Ordet «du» endres til «asylanten» i parentesen i hakepunktet (selv om du asylanten er over 18 og uten opphold) 

Kommentar: Bytte ut ordet «du» med «asylanten». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1143) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Presisering på side 110 / Linje: 22  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet: «Dette gjelder ikke om langtidsoppholdet skylles returnekt eller trenering av 
asylsøknadsbehandling.»  

Kommentar: Det beste for barn er ikke å kunne brukes som brekkstang for at familien skal få opphold i Norge. Eller måtte 
leve i uvisshet i flere år. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1144) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 110 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt: «Ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles med unntak av ordene «under 18 år»  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1146) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 110 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke førstelinjetjenestens oppfølgingskompetanse på psykisk helse»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (samme meningsinnhold står i realiteten på side 116) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1147) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 111 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Utdype og eksplisitt nevne hva som skal erstatte ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 



 

 292 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1147-X) Guri Melby / Sentralstyret type: Endre på side 111 / Linje: 17  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Terskelen for å tilbakekall av statsborgerskap og oppholdstillatelse skal være høy, og kan bare skje overfor den som selv 
har gitt uriktige opplysninger, når vilkårene forøvrig er oppfylt. Statsborgerskap og oppholdstillatelse til barn, barnebarn og 
familie forøvrig kan ikke tilbakekalles» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1148) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 111 / Linje: 25  

Innspill: Utdype og eksplisitt nevne hvilken funksjon og hvilket mandat en Utlendingsdomstol skal ha. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1149) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 111 / Linje: 25 

Innspill: Hakepunktet «arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1150) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 111 / Linje: 31  

Innspill: Formuleringen «papirløse flyktninger» endres til «uidentifiserte flyktninger» i hakepunktet «at papirløse 
flyktninger uidentifiserte flyktninger får et midlertidig identitetsnummer…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1151) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 111 / Linje: 31  

Innspill: Formuleringen «papirløse flyktninger» endres til «flyktninger uten identitetsbevis» i hakepunktet «at papirløse 
flyktninger flyktninger uten identitetsbevis får et midlertidig identitetsnummer…» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1152) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 111 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1153) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 111 / Linje: 34  
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Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at UDI skal oversette saksdokumenter slik at asylsøkere gis reell innsikt i grunnlaget for avslag.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1154) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 113 / Linje: 26  

Innspill: Ordet «særlige» strykes fra hakepunktet «verne om flyktningers særlige rett til familieliv.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1155) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 113 / Linje: 33 

Innspill: Ordet «Inkluderingsprosessen» endres til «Integreringsprosessen» i setningen «Inkluderingsprosessen 

Integreringsprosessen må derfor starte allerede i mottakene.» 

Kommentar: Fordi «integrering» benyttes som tittel på kapittelet bør også «Integreringsprosessen» brukes i innholdet i 
stedet for «Inkluderingsprosessen» i innholdet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1156) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 114 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i 
mottak» endres til:  

«sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller, rettigheter og plikter i mottak» 

Kommentar: Viktig at det ikke bare settes lys på kvinners rettigheter, men også for menn og barns rettigheter. Det er også 
viktig å klargjøre for at det finnes plikter som forventes av flyktningene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1157) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 114 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Innspill: Hakepunktet «sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners 
rettigheter i mottak» endres til:  

«sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i mottak med vekt på 
forståelse og dialog»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1158) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 114 / Linje: 10  

Innspill: Ordene «spesielt om» legges til i hakepunktet «sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, 
kjønnsroller og spesielt om kvinners rettigheter i mottak»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1159) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 114 / Linje: 11  



 

 294 

Innspill: Ordet «papirløse» endres til «flyktninger uten identitetsbevis» i hakepunktet «åpne for arbeidstillatelse for 
papirløse flyktninger uten identitetsbevis med lang botid i Norge 

Kommentar: Bytte ut «papirløse» med «flyktninger uten identitetsbevis». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1161) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 114 / Linje: 23 

Innspill: Forklare hva «språkkuponger» er i en faktaboks. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1162) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 114 / Linje: 29  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«heve kompetansen til lærere i voksenopplæringen ved å innføre obligatorisk krav om norsk som andrespråk og 
flerkulturell kompetanse for fast ansettelse.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1163) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 115 / Linje: 8 

Innspill: Forklare hva «Jobbsjansen» er i en faktaboks. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1165) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 115 / Linje: 27 - 29  

Innspill: Ordet «geografisk» legges til i setningen «Målet er at alle elever får et godt og likeverdig utdanningstilbud 
uavhengig av etnisk, eller sosial eller geografisk bakgrunn.» 

Kommentar: Forandre «etnisk eller sosial bakgrunn» til «etnisk, sosial eller geografisk bakgrunn». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1166) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 116 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Hakepunktet «arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning» endres 
til: 

«ikke godta at religiøs overbevisning hindrer barns deltakelse i ordinær undervisning» 

Kommentar: Det blir for svakt å kun arbeide for at det ikke skal det. Rett til utdanning må gjelde alle og trumfe religiøs 
overbevisning hos foreldrene. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1167) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 116 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi fremmedspråklige barn tilbud om morsmålsopplæring» 
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Kommentar: Mange fremmedspråklige barn sliter med mestringsfølelse i den vanlige skole. Å gi opplæring i sitt morsmål vil 
kunne gi flere barn en god mestringsfølelse som kan overføres til andre fag. Videre er kunnskapen barnet har om sitt eget 
morsmål en viktig kompetanse som Norge ikke bør overse i den globale verden. Det er grunn til å tro at utviklingen i færre 
konflikter og mer global handel, herunder også med afrikanske land, vil øke i fremtiden og ikke minke. Derfor er den 
kunnskapen barn har om sitt morsmål en viktig ressurs for Norge i fremtiden. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (dekket i kap. 1.7.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1168) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 116 / Linje: 27  

Innspill: Ordet «Papirløse» endres til «Flyktninger uten identitetsbevis» i setningen ««Papirløse» Flyktninger uten 
identitetsbevis er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold.» 

Kommentar: Bytte ut ««Papirløse»« med «Flyktninger uten identitetsbevis». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1169) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 116 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «papirløse» endres til «flyktninger uten identitetsbevis» i setningen «Venstre vil sikre at også papirløse 
flyktninger uten identitetsbevis får rett til helsehjelp» 

Kommentar: Bytte ut «papirløse» med «flyktninger uten identitetsbevis». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1170) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 116 / Linje: 34  

Innspill: Formuleringen «og dekke kostnadene til medisinsk behandling» legges til i hakepunktet «styrke 
behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling» 

Kommentar: I dag har mange asylsøkere ikke råd til å hente ut nødvendige medisiner 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1171) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 116 / Linje: 35  

Innspill: Ordet «papirløse» endres til «flyktninger uten identitetsbevis» i hakepunktet «styrke papirløse flyktninger uten 

identitetsbevis sin rett til helsehjelp 

Kommentar: Bytte ut «papirløses» med «flyktninger uten identitetsbevis sin». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 14. PASIENTEN I SENTRUM 
[side 117 - 129 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1172) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 117 / Linje: 2 - 27  

Innspill: Innledende tekst og avsnitt fram til kulepunkt under kap. 14 endres til: 

Folk i Norge lever lengre og har flere friske år, men det er store forskjeller. Samtidig blir vi stadig eldre og får flere 
kronikere. Det stiller krav til en effektiv og treffsikker helsetjeneste, og en bred innsats for forebygging. God helsepolitikk 
forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må.  

Venstre vil ha en moderne helsepolitikk. Skole, arbeid, sosialt liv og aktiviteter i nærmiljøet er helsefremmende og 
sykdomsforebyggende. Samfunn og nærmiljø er imidlertid ikke alltid lagt til rette for at alle skal kunne delta. Alle må få 
mulighet til å mestre hverdagslivet og delta i samfunnet. Ved å investere mer i forebygging, kan vi reparere mindre.  

Pasienten skal alltid være i sentrum. Vi trenger et mer brukervennlig helsevesen, som sikrer at hver enkelt pasient i større 
grad får innsyn og kontroll over sitt eget behandlingsforløp. Ny teknologi gir pasienten nye muligheter til å ta ansvar for 
egen helse. Dette må også få følger for helsepolitikken: Teknologien bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre 
kommunikasjon og mer effektiv organisering. Venstre er mer opptatt av trygghet og kvaliteten på tjenestene enn hvem som 
utfører dem. Ved sykdom må man få riktig behandling til riktig tid. Vi tror at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av 
offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester. Disse bidrar med innovasjon og nytenkning i helse- og 
omsorgssektoren.  

Kommentar: Endre brødtekst 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1173) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 117 / Linje: 2 - 9 

Innspill: Innledende tekst under kap. 14 endres til: 

«Vi lever lenger enn noen gang tidligere. Samtidig er det en klar sammenheng mellom utdanning og levealder. Det at vi 
lever lenger er grunnleggende positivt, men det stiller også krav til en effektiv og treffsikker helsetjeneste. God helsepolitikk 
forebygger og rehabiliterer der den kan, og pleier der den må.»  

Kommentar: Mer rett på sak. Mindre bruk av unødvendige ord og floskler. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1174) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 117 / Linje: 11 - 14  

Innspill: Setningene «Samfunn og nærmiljø er imidlertid ikke alltid … … , kam vi reparere mindre» endres til:  

«I samfunnet og nærmiljøet er det ikke alltid lagt til rette for at alle skal kunne delta. Alle innbyggere må få mulighet til å 
mestre hverdagslivet og delta i skole-, arbeids- og samfunnsliv. Ved å investere i forebyggende arbeid trenger vi å reparere 
mindre.»  

Kommentar: Bedre flyt i språket.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1175) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 117 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Setningen «Ny teknologi og banebrytende forskning tvinger også frem endringer i helsepolitikken.» endres til:  

«Ny teknologi og banebrytende forskning gir enorme muligheter i helsesektoren.» 

Kommentar: Ved å benytte ordet «tvinger» virker det som om vi ufrivillig blir dradd mot noe som er uunngåelig og har 
derfor en defensiv odør - som igjen gir negative konnotasjoner. Å nevne at noe gir «enorme muligheter» viser at vi er 
offensive mht den teknologiske utviklingen og har en positiv gjenklang. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1176) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 117 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Setningen «For å dra nytte av dette, må vi legge bedre til rette for at ny teknologi tas i bruk.» endres til: «For å 
utnytte mulighetene i helseteknologien, må vi sørge for at helsepolitikken er optimalt utformet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1177) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 117 / Linje: 22 - 27  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Venstre er opptatt av god kvalitet på helsetjenesten og at pasienter ved sykdom får rett behandling til rett tid. 
Helsetjenesten må være preget av vitenskapelig tenkning, høy kvalitet, forutsigbarhet, fornuftig arbeidsfordeling og trygg 
samhandling. Vi tror at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr 
tjenester. Private krefter og ideelle aktører er nødvendige avlastere og bidrar med nødvendig innovasjon og nytenkning 
innenfor helse– og omsorgsektoren.»  

Kommentar: Helsevesenet er en stor utdanningsinstitusjon også og derfor må vitenskapelig grunnlaget for medisinsk 
virksomhet være med. Private er avlastere for det offentlige.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1178) Jakob Lothe / Norsk Kiropraktorforening type: Legge til på side 117 / Linje: 27  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Et eksempel er muskel- og skjelettlidelser, som er et av våre mest kostbare og økende folkehelseproblemer. Gjennom å 
slippe til kiropraktorer i førstelinjetjenesten vil pasienter få raskere utredning og bedre behandling samtidig som vi 
forebygger og reduserer sykefravær og uførhet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1179) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 117 / Linje: 27  

Innspill: Nytt avsnitt:   

«Venstre vil bidra til å ta de vanskelige avgjørelsene for å sikre en god og bærekraftig helseøkonomi, derfor vil Venstre at 
helsesektoren i større grad skal satse på de med livet foran seg. Derfor er det viktig å se på både tannhelse, fysioterapi og 
psykisk helse som en del av det offentlige ansvaret. I et bredt helseperspektiv må nødvendigvis noen områder vike, og vi ser 
at mange eldre og døende ofte har et større behov for omsorg og smertelindring enn kostbar medikamentell behandling.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1183 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1180) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 117 / Linje: 30 

Innspill: kulepunktet «sørge for at pasientens ønsker og behov er styrende for helsesektoren» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1180B) Steinar Husby / Sunndal type: Endre på side 117 / Linje: 30  

Innspill: kulepunktet «sørge for at pasientens ønsker og behov er styrende for helsesektoren» strykes 
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Kommentar: «Sørge for at pasientens ønsker og behov er styrende for helsesektoren» Dette punktet, med spesielt fokus på 
«styrende,» overstyrer kompetansen og skaper vill-vest situasjoner. Vi har nasjonale retningslinjer.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1181) Inger Noer / Hedmark Venstre type: Endre på side 117 / Linje: 30  

Innspill: kulepunktet «sørge for at pasientens ønsker og behov er styrende for helsesektoren» endres til:  

«sørge for at helsesektoren er bygd opp rundt pasientens behov.» 

Kommentar: Innspill fra mange helsearbeidere i Venstre: komplisert å la pasientens ønsker styre helsesektoren.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1181B) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 117 / Linje: 30  

Innspill: Ordene «ønsker og» endres til «helsemessige» i kulepunktet «sørge for at pasientens ønsker og helsemessige 
behov er styrende for helsesektoren» 

Kommentar: ønsker kan være så mangt utover hva det faktiske behovet for helsehjelp er. eks. vis kosmetiske operasjoner 
mm.  

Landsstyrets innstilling: Ordlyden i forslag # 1181 innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1182) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 117 / Linje: 30  

Innspill: Kulepunktet «sørge for at pasientens ønsker og behov er styrende for helsesektoren» endres til:  

«gi pasienter større innflytelse på egen behandling.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1181 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1183) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 117 / Linje: 33  

Innspill: Nytt kulepunkt:   

«For å sikre en god og bærekraftig helseøkonomi vil Venstre bidra til å ta de vanskelige avgjørelsene, og i større grad satse 
på de med livet foran seg.» 

Kommentar: Unge som sliter havner ofte i bakevja, og vil få langvarige men av sykdomsforløp i tidlig alder. Henger sammen 
med forslag # 1179 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1185) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 117 / Linje: 33  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«innføre et generelt forbud mot kjønnslemlestelse» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (viktig nok, men ikke en av Venstres 4-5 viktigste helseprioriteringer) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1186) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 118 til 119 / Linje: 3 - 7  

Innspill: Underkap. 14.1 og 14.2 slås sammen med følgende nye tekst og hakepunkter (opprinnelig 14.3 blir 14.2 etc.): 

«14.1 Folkehelse, tidlig innsats og forebygging  
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Det vi lærer som barn, tar vi med oss videre i livet. Helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes 
i skolen og i arbeidslivet. Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gi folk flere leveår med god 
helse. Folkehelsearbeidet har mål om økt fysisk aktivitet, bedre kosthold og god tilhørighet til samfunnet for hele 
befolkningen. Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom. Slik 
kan vi nå målet om å forebygge mer, fremfor å behandle. Venstre mener at vi trenger et betydelig løft for folkehelse som 
fagfelt. En god barndom varer livet ut, og det viktigste grunnlaget legges i barnets første leveår. Gode helsestasjoner og 
barnehager er grunnleggende viktig. En god grunnskole og en sterk frivillig og ideell sektor spiller en vesentlig rolle for å 
fremme god helse hos barn og unge.  

 

Venstre vil: 

✓ forankre folkehelsearbeidet lokalt og integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer  
✓ ha tett og god oppfølging i barselomsorgen  
✓ bringe jordmortjenesten opp på nivå med Helsedirektoratets anbefalinger  
✓ videreutvikle og styrke helsestasjonene ved å inkludere flere yrkesgrupper  
✓ styrke det frivillige tilbudet til barn og unge  
✓ tilby alle familier familieveiledningskurs  
✓ flytte 4-årskontrollen til barnehagene 
✓ styrke forskningen på folkehelsearbeid  
✓ legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder  
✓ bruke ideell sektor til innovasjon og aktiviteter  
✓ utvikle pakkeforløp innen folkehelse som sikrer langsiktig oppfølging  
✓ redusere bruken av antibiotika  
✓ legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen  
✓ legge til rette for at alle barn lærer å svømme  
✓ tildele tilsynsmyndighet for alternativbransjen til enten Helsetilsynet eller et nytt tilsyn  
✓ evaluere alle screeningprogrammer regelmessig for å avklare om dette er fornuftig bruk av ressurser» 

Kommentar: Ny tekst på hele kapittelet som også slås sammen med kap. 14.2 folkehelse 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1187) Irene Dahl / Troms Venstre type: Endre på side 118 / Linje: 3 - 5  

Innspill: Setningen «Ingen velger hvilken familie eller hvilket sosioøkonomisk sjikt de fødes inn i» fjernes. 

Kommentar: Fjerne et litt uheldig/tendensiøst tilsnitt.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1187B) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 118 / Linje: 3 - 5 

Innspill: Ordene «hvilket sosioøkonomisk sjikt» endres til «hvilke levekår» i setningen «Ingen velger hvilken familie eller 
hvilket sosioøkonomisk sjikt hvilke levekår de fødes inn i.» 

Kommentar: Mer forståelig språk. Svært få snakker om barn som har dårlig sosioøkonomisk sjikt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1188) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 118 / Linje: 3 - 5  

Innspill: Setningen «Sosial status, økonomi og utdanning i familien har imidlertid stor betydning for barns helsemessige 
utvikling.» endres til:  

«Sosial status, økonomi og utdanning i familien har imidlertid stor betydning for den helsemessige utviklingen til folk, 
spesielt til barn.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1189) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 118 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Setningen «Helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes på skolen og i arbeidslivet. En 
god barndom varer livet ut.» endres til:  

«En god barndom varer livet ut og helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes på skolen og i 
arbeidslivet.» 

Kommentar: Innled setningen med patos-virkemiddelet og lag en overgang til logos-virkemiddelet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1190) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 118 / Linje: 19  

Innspill: Hakepunktet «styrke det frivillige tilbudet til barn og unge» endres til: 

«styrke det frivillige tilbudet, spesielt i områder med sårbare barn og unge» 

Kommentar: Noen områder har flere familier som lever nær fattigdomsgrensen enn andre. Mer målrettet tiltak.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1191) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 118 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi gravide rusbrukere, herunder gravide som går på Metadon innenfor LAR, tilbud om medikament-fri behandling» 

Kommentar: Dette bør gjøres for å hindre skade på fosteret. Det bygges nå opp egne avdelinger ved alle større sykehus i 
Norge for å ta hånd om i hovedsak skadde barn som fødes av kvinner som går på Metadon innenfor LAR systemet. Vi bør 
forebygge fremfor å reparere når vi har muligheten. Her har vi muligheten. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (er dekket under kap. 14.6) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1192) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 118 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke arbeidet for et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet i skole og barnehage» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt andre steder, bl.a. i forslag # 1186 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1193) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 118 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke antall helsearbeidere i skolen og bevillingene til ungdomshelsetjenesten»  

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt andre steder, bl.a. side 17 og 104) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1194) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 118 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale helseforskjeller og gi folk… « endres til:  

«Folkehelsearbeid er avgjørende for å gjøre helsen til det brede laget av befolkningen bedre og gi folk…» 

Kommentar: Å utjevne forskjeller bringer tankene inn på de samme virkemidlene som brukes ved å redusere økonomiske 
forskjeller, dvs blant annet å beskatte de rikeste kraftigere. Da det neppe er partiets holdning å redusere helsen til de aller 
friskeste er vel holdningen å gjøre helsen til det brede lag av befolkningen bedre. 
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1195) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Slette på side 118 / Linje: 24  

Innspill: Setningen «folkehelse handler om både fysisk og psykisk helse.» strykes 

Kommentar: overflødig setning siden det er utdypet i neste setning.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1196) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 118 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Setningen «Med mer forebyggende innsats blir det mindre behov for reparasjon» endres til: 

«Med mer forebyggende innsats blir det mindre behov for tjenester i helseomsorgen.» 

Kommentar: reparasjon er sjeldent brukt i helsesammenheng. Det er jo ikke en overhaling av bilmotor heller.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1186 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1197) Rebekka Borsch / type: Legge til på side 118 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det mer attraktivt å være fysisk aktiv ved å gjøre det skattefritt for ansatte å benytte seg av aktivitetstilbud betalt av 
arbeidsgiver og gi dem som bruker egne midler på aktivitet et fradrag på selvangivelsen.»  

Kommentar: Enda et nytt kulepunkt på fysisk aktivitet 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1197B) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 118 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det mer attraktivt å være fysisk aktiv ved å gjøre det skattefritt for ansatte å benytte seg av aktivitetstilbud betalt av 
arbeidsgiver og gi dem som bruker egne midler på aktivitet et fradrag på selvangivelsen.»  

Kommentar: Enda et nytt kulepunkt på fysisk aktivitet 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1198C) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 118 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«legge til rette for trening på grønn resept.» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstille (ordlyden i forslag # 1198) og tilpasses forslag # 1186  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1199) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Slette på side 118 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for fysisk aktivitet ved utvikling av nærmiljø og boligområder.» strykes 

Kommentar: Utvikling av nærmiljø og boligområder er en kommunal oppgave.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (bortfaller dersom forslag # 1186 innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1201) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 118 / Linje: 36  

Innspill: Legge til ordet «unødvendig» i hakepunktet «redusere bruken av unødvendig antibiotika.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (og tilpasses forslag # 1186 dersom det innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1204) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«etablere en 5-årig kiropraktorutdanning i Norge og det gis støtte til forskning til kiropraktikk» 

Kommentar: Det eksisterer ikke en kiropraktikkutdannelse i Norge enda det er stort behov for kiropraktorer. Det trengs også 
mer forskning innenfor fagfeltet. Ved å etablere en kiropraktorutdanning i Norge kan man bidra til utvikling av fagfeltet 
samtidig som at vi selv kan utdanne våre egne kiropraktorer. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1205) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 8  

Innspill: Nytt underkap. 14.3 (opprinnelig 14.3 blir 14.4 etc.) 

«14.3 Rehabilitering – veien videre.  

For mange pasientgrupper vil det være viktig å kunne få gode rehabiliteringstilbud i kommunen de bor i. Dette gjelder 
særlig rehabiliteringstilbud til store pasientgrupper med lite behov for spesialisert kompetanse og tverrfaglige 
intervensjoner. Mange pasienter vil imidlertid ha behov for mer spesialisert rehabilitering enn det man kan forvente å få 
bygd opp i kommunane. For å sikre gode tilbud til pasientgrupper med komplekse problemstillinger og behov for intensive 
og spesialiserte tjenester, må en opprettholde institusjoner med sterke fagmiljø og kompetanse på spesialisert 
rehabilitering.  

 

Venstre vil: 

✓ utarbeide standard pasientforløp/behandlingslinjer som også innbefatter rehabilitering.  
✓ Involvere private institusjoner der det er naturlig å se på ein overføring av ansvar for spesialisert rehabilitering til 

nye større folkevalgte regioner 
✓ Styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller frå skole i samarbeid med de private 

rehabiliteringsinstitusjonene  

✓ styrke satsingen på arbeidsrettet rehabilitering.» 

 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1206) Irene Dahl / Troms Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Sitatet «Venstre vil styre tilgangen til helseskadelige produkter» endres til «Venstre vil begrense tilgangen til 

helseskadelige produkter»  

Kommentar: Et liberalt parti bør ikke «styre» tilgang.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1207) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 119 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Setningen «Taxfreesalget undergraver disse reguleringene, og derfor mener Venstre at taxfreesalget bør 
avvikles.» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1213-1213E 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1207B) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 119 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Setningen «Taxfreesalget undergraver disse reguleringene, og derfor mener Venstre at taxfreesalget bør 
avvikles.» strykes. 

Kommentar: Dette virker litt smått i forhold til å forsvare en omregulering. Henger sammen med forslag # 1213-1213E 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 1207C) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Slette på side 119 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Setningen «Taxfreesalget undergraver disse reguleringene, og derfor mener Venstre at taxfreesalget bør 
avvikles.» strykes. 

Kommentar: Dette er ingen vinnersak, og det vil kunne bli mye «plastposeavgiftsdiskusjoner» som tar fokus bort fra viktige 
saker. Dessuten må vi ha en bedre utredning av finansiering av flyplasser, før vi fjerner dagens finansieringsordning. Henger 
sammen med forslag # 1213-1213E 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1208) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Setningen «Taxfreesalget undergraver disse reguleringene og derfor mener Venstre at taxfreesalget bør avvikles» 
endres til: 

«Taxfreesalget på norske flyplasser undergraver disse reguleringene og derfor mener Venstre at dette taxfreesalget bør 
avvikles og at drift av flyplassene skal finansieres gjennom statlige bevilgninger.» 

Kommentar: Partiet må tilby alternativ finansiering av driften av norske flyplasser. Spesifisere at det er taxfreesalget på 
norske flyplasser og ikke taxfreesalget for øvrig (f.eks. på cruiseskip) som partiet ønsker fjernet. Henger sammen med 
forslag # 1214 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1207 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1209) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Innspill: Setningen «Taxfreesalget undergraver disse reguleringene og derfor mener Venstre at taxfreesalget bør 
avvikles» endres til: 

 «Tax-freeordningen undergraver disse reguleringene. Ordningen er i dag en del av finansieringen av det ikke-kommersielle 
kortbanenettet, og må derfor erstattes av andre finansieringsløsninger for dette viktige transporttilbudet i distriktene. 
Venstre foreslår at tax-freeordningen fases ut og avvikles i neste stortingsperiode, når en sikker finansiering av 
kortbanenettet er på plass.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1215 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1207 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1210) Astrid Hårstad / Bergen Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 20  

Innspill: Ordet «prising» endres til «avgifter» i hakepunktet «påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke prising avgifter 
aktivt og regulere salg…» 

Kommentar: Si tydelig hva vi mener 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1212) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 23 

Innspill: Hakepunktet «opprettholde avgiftsnivået på alkohol» endres til:  

«gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige 
drikker, der det samlede avgiftsnivået ikke går opp eller ned»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1213) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Slette på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1207-1207C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1213B) Joakim Karlsen / Østfold type: Slette på side 119 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Dette virker litt smått i forhold til å forsvare en omregulering. Henger sammen med forslag # 1207-1207C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1213C) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Slette på side 119 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Dette er ingen vinnersak, og det vil kunne bli mye «plastposeavgiftsdiskusjoner» som tar fokus bort fra viktige 
saker. Dessuten må vi ha en bedre utredning av finansiering av flyplasser, før vi fjerner dagens finansieringsordning. Henger 
sammen med forslag # 1207-1207C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1213D) Kaare Aaneby / Hedmark type: Slette på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1207-1207C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1213E) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Slette på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» strykes. 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1207-1207C 

Landsstyrets innstilling: Innstilles i den forstand at det uansett tas ut her, og at taxfreesalg kun eventuelt omtales og 
realitetsbehandles under kap. 5.6 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1214) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til:  

«avvikle taxfreesalget på norske flyplasser og finansiere driften av norske flyplasser gjennom statlige bevilgninger» 

Kommentar: Partiet må tilby alternativ finansiering av driften av norske flyplasser. Spesifisere at det er taxfreesalget på 
norske flyplasser og ikke taxfreesalget for øvrig (f.eks. på cruiseskip) som partiet ønsker fjernet. Henger sammen med 
forslag # 1208 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1213 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1215) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «avvikle taxfreesalget» endres til: 

«fase ut tax-freeordningen og avvikle den i neste stortingsperiode, når en sikker finansiering av kortbanenettet er på plass» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1209 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1213 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1218) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 24  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1219) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 119 til 120 / Linje: 28 - 3  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant 
våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge. Psykisk sykdom tar flere leveår enn noen andre 
sykdomsgrupper. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. 
Forebygging, behandling og rehabilitering bør først og fremst skje på kommunalt nivå og på de distriktpsykiatriske sentrene 
(DPS). I tillegg vil vi ha poliklinikker og ambulante team som jobber sammen med kommunene. Terskelen må være lav, så 
man kan få psykisk helsehjelp der man bor, uten henvisning fra fastlege.»  

Kommentar: Forenkle og forkorte hele brødtekst 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1220) Inger Noer / type: Endre på side 119 / Linje: 32 

Innspill: Ordene «nærme hjemme» endres til «nær hjemmet» i setningen «Venstre vil at mennesker med psykiske plager 
og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig og så nærme hjemme nært hjemmet som mulig.» 

Kommentar: Redaksjonelt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (ivaretatt i forslag # 1219 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1221) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Tillegg etter setningen «… som mulig og så nærme hjemme som mulig.»  

«Venstre vil ha spesifikk satsing på sjølvmord og førebyggande arbeid på kommunalt nivå, opplysning om hjelp både akutt 
og behandling.» 
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Kommentar: Tall viser at tal sjølvmord er meir enn det doble av drepte og trafikkdrepte samla.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1222 under som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1222) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 119 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Tillegg etter setningen «… som mulig og så nærme hjemme som mulig.»  

«Venstre mener det må rettes inn særlig innsats på å styrke kommunenes kompetanse på forebygging av selvmord, og 
hjelp og oppfølging til personer som har gjort forsøk på selvmord og de pårørende.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (og tilpasset redaksjonelle endringer som foreslått i forslag # 1219) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1223) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 119 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Ordene «kommunepsykolog» endres til «kommunepsykiater eller psykolog» i setningen «Derfor vil vi at alle 
kommuner skal ha en kommunepsykolog kommunepsykiater eller psykolog som koordinerer det forebyggende og 
behandlende arbeidet i kommunene.» 

Kommentar: psykiater og psykolog kan likeverdig koordinere. Noen kommuner vil ha best tilgang på psykiatere mens andre 
har best tilgang på psykologer. Henger sammen med forslag # 1226 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1224) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 119 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Setningen «Derfor vil vi at alle kommuner skal ha en kommunepsykolog koordinerer det forebyggende og 
behandlende arbeidet i kommunene.» endres til: 

«Derfor vil vi at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet.»  

Kommentar: Det er uklart hva man legger i at psykologen skal ha en koordinerende rolle. En psykolog i kommunen vil kunne 
bidra både med systemisk arbeid i form av veiledning av andre faggrupper, holde kurs for grupper og lignende, men 
psykologen trenger ikke å ha en koordinerende rolle ovenfor andre faggrupper. Er ikke gitt at en psykolog koordinerer 
tilbudet best.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (og tilpasset redaksjonelle endringer som foreslått i forslag # 1218) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1225) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 120 / Linje: 3 

Innspill: Ordene «på kommunalt nivå» legges til i slutten av setningen «…mulig å få psykisk helsehjelp uten henvisning fra 
fastlege på kommunalt nivå.»  

Kommentar: Ref. andre forslag. Det er ikke lenger slik at man må ha fastlege for å få hjelp, men førstelinjen må styrkes slik 
at det er lettere å finne en psykolog utenfor spesialisthelsetjenesten Henger sammen med forslag # 1228 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1226) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 120 / Linje: 5  

Innspill: Ordene «kommunepsykolog» endres til «kommunepsykiater eller psykolog» i hakepunktet «at alle kommuner skal 
ha en koordinerende kommunepsykolog kommunepsykiater eller psykolog» 

Kommentar: likeverdige som koordinatorer. Tilgang avgjør hvem man bruker. Se forrige endringsforslag. Henger sammen 
med forslag # 1223 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1227) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 120 / Linje: 5  

Innspill: Ordet «koordinerende» strykes fra hakepunktet «at alle kommuner skal ha en koordinerende kommunepsykolog» 

Kommentar: Unødvendig detaljstyring å si at psykologen skal ha en koordinerende rolle 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1228) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 120 / Linje: 7  

Innspill: Hakepunktet «gjøre det mulig å få psykologisk helsehjelp uten henvisning fra fastlege» endres til:  

«gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå» 

Kommentar: Det er i dag fullt mulig å få psykisk helsehjelp uten fastlege. Det skjer da som regel gjennom en 
førstelinjetjeneste i kommunen, og denne bør styrkes videre. Fra 1. juli 2016 fikk også psykologer henvisningsrett til 
spesialisthelsetjenesten (noe kun fastleger kunne før det), og det er derfor mulig å få hjelp på alle nivåer av helsetjenestene 
uten å involvere fastlege. Henger sammen med forslag # 1225 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1229) Ketil Kjenseth / type: Slette på side 120 / Linje: 9  

Innspill: Hakepunktet «etablere pakkeforløp innen psykisk helse» strykes. 

Kommentar: Forslagene som har kommet så langt fra Helsedirektoratet når det gjelder pakkeforløp er blitt kritisert av 
mange fagfolk, og PsykiskhelseProffene er veldig redde for at dette blir farlig for barn og unge. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1230) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 120 / Linje: 9 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten  
✓ integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten  
✓ tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse  
✓ jobbe for å redusere bruken av sovemidler og antidepressiva blant unge  
✓ styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser  

✓ utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, etterfulgt av en økonomisk forpliktende 
opptrappingsplan»  

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Hakepunktforslag 1, 2, 5 og 6 innstilles. Hakepunkt 3 innstilles, men flyttes til kap 2.10 
studentvelferd. Hakepunkt 4 (sovemedisin og antidepressiva) avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1230B) Robin Heggelund Hansen / Gamle Oslo Venstre type: Legge til på side 120 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Styrke skolehelsetjenesten med psykologer.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Intensjon dekket i forslag # 1230 over som innstilles. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1231) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 120 / Linje: 9 

Innspill: Nytt hakepunkt:   
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«jobbe for kontinuitet i behandlingen av psykisk syke slik at de slipper å bli en kasteball i systemet der de gang på gang må 
forholde seg til nye behandlere» 

Kommentar: Mange pasienter opplever å måtte fortelle samme historie gang på gang, for å kunne få hjelp - uansett hvor 
smertefullt det måtte være. Det er en stor påkjenning å måtte omstille seg hver gang det kommer en ny person å forholde 
seg til, og starte på nytt. Dette burde vi gjøre noe med.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1232) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 120 / Linje: 9 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«satse sterkere på akutt-teamene slik at de bedre vil kunne sikre en god overgang til den distriktspsykiatriske 
behandlingen.» 

Kommentar: Denne overgangen kan ofte bli uoversiktlig, pasienter kan oppleve å starte på nytt hos en helt ny instans - som 
er veldig krevende for den enkelte pasient.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1233) Else-Berit Helle / type: Legge til på side 120 / Linje: 10 

Innspill: Stortinget vedtok løyve til generell kroppsvisitasjon ved innlegging i psykiatrisk sjukehus og DPSar, utan vedtak slik 

det var tidlegare. Iverksett frå 01.07.16. Det betyr at dersom bestemor vert lagt inn, så vert ho og kroppsvisitert utan 
vedtak. Det gjeld og personar med store traumer. Dette rimer ikkje med det som har kome fram i seinare tid (jfr. oppslag i 
VG) Venstre bør og meina noko om skult tvang. Dette er det mykje av i psykiatrien, diverre. 

Kommentar: Som tidlegare sosialarbeider og leiar innan tenester for rus og psykisk helse, no leiar i Mental Helse Hordaland 
og medlem i Mental Helse sin politiske verkstad har eg fått god kjennskap til dette med tvangsbruk og skult tvang. Mykje av 
dette handlar om kompetanse, etikk, haldningar og kulturar innan dei ulike sjukehusa. Brukarorganisasjonane bør lyttast 
meir til Eg er redd ettertida vil sjå på dagens psykiatri som eit mørkt kapittel. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1234) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 120 / Linje: 27  

Innspill: Hakepunktet «redusere bruken av polititransport ved tvangsinnleggelser» endres til  

«opprette psykiatriambulanse ved alle helseføretak» 

Kommentar: Som erstatning for redusert polititransport ( linje 27) 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1235) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 120 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Formuleringen «et strengere sikkerhetsregime» endres til «strengere sikkerhet» i hakepunktet «gjøre loven 

tydeligere slik at det kommer klart frem hvilke pasienter som kan bli underlagt et strengere sikkerhetsregime strengere 
sikkerhet» 

Kommentar: Gjøre språket med direkte & folkelig og mindre indirekte & politisk ved å erstatte «et strengere 
sikkerhetsregime» med «strengere sikkerhet». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1236) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 120 / Linje: 31  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «utrede tvangsbruken, og bedre registreringen og kontrollen med bruk av tvang i hele helse- og omsorgssektoren 
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✓ forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge»  

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1237) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 10  

Innspill: Tillegg til slutt i setningen «I framtida vil det først og fremst være å etablere flere heldøgns behandlingsplasser 
som bør prioriteres med blant annet flere medleve-kollektiv for unge rusmisbrukere.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1249 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1238) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 121 / Linje: 14  

Innspill: Ordet «private» endres til «kommersielle» i setningen «… bør det tilrettelegges for at kommuner eller ideelle og 
private kommersielle aktører kan drive egne bemannede boliger …» 

Kommentar: «Private aktører» er fellesbetegnelse på ideelle og kommersielle aktører, så da blir det feil å sidestille «ideelle 
aktører» og «private aktører», men korrekt å sidestille «ideelle aktører» og «kommersielle aktører». Se definisjonen i de 
høyst partiske artiklene på http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmarkedet/Fakta-Hva-er-en-ideell-virksomhet/ og 
http://www.frivillighetnorge.no/no/nyheter/Ideelle+gir+mest+for+pengene.b7C_wljW4b.ips. Henger sammen med forslag # 
1244 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1239) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 121 / Linje: 20  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Kvinner med alvorlig alkoholavhengighet må tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon slik at vi reduserer antall barn født 
med føtalt alkoholsyndrom (FAS)» 

Kommentar: Ny setning 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1240) Christian Grønlie Herzog / type: Endre på side 121 / Linje: 26  

Innspill: Ordet «heroin» endres til «substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige» i 

hakepunktet «åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert 
heroin substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige» 

Kommentar: Slik setningen står i dag er det for åpent for tolkning hva dette gjelder. Poenget med å skrive flere 
medikamenter er også å kunne tilby substitusjonsbehandling for andre stoffer enn heroin når og hvis (og bare hvis) det er 
hensiktsmessig. At Venstre eksplisitt er for Heroinassistert behandling gjøres helt klart i neste forslag om dette. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1241) Christian Grønlie Herzog / type: Legge til på side 121 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Innføre heroinassistert behandling som en del av helsetilbudet i Norge samtidig som behandlingstilbudet 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) styrkes.» 

Kommentar: Dette gir åpning for at heroinassistert behandling kan skje utenfor LAR dersom f.eks. oppfølgingsregimet blir 
så strengt at det ikke passer inn i LAR, men også for at det godt kan være en del av LAR dersom det er mest hensiktsmessig. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/nyheter/Ideelle+gir+mest+for+pengene.b7C_wljW4b.ips
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Det gir fleksibilitet og rom for faglighet. Dersom forslaget fra undertegnede om endring av kulepunktet over vedtas gir dette 
også en nødvendig klarhet i at Venstre fremdeles er for heroinassistert behandling. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (vanskelig å forstå hva som er de store realitetsforskjeller fra dette og allerede foreslått tekst 
linje 26) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1242) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 27 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi større medbestemmelse til brukerne i LAR i forhold til valg av medikament» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1243) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 27  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at det skal være mindre fokus på kontroll og sanksjoner i LAR» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1244) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 121 / Linje: 27 - 29  

Innspill: Ordet «private» endres til «kommersielle» i hakepunktet «at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og 
etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og ideelle og private kommersielle 
aktører.» 

Kommentar: «Private aktører» er fellesbetegnelse på ideelle og kommersielle aktører, så da blir det feil å sidestille «ideelle 
aktører» og «private aktører», men korrekt å sidestille «ideelle aktører» og «kommersielle aktører». Se definisjonen på de 
høyst partiske artiklene på http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmarkedet/Fakta-Hva-er-en-ideell-virksomhet/ og 
http://www.frivillighetnorge.no/no/nyheter/Ideelle+gir+mest+for+pengene.b7C_wljW4b.ips. Vurdér å utbedre det samme 
på side 121, linje 14. Henger sammen med forslag # 1238 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1245) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Hakepunktet ««styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom SLT i kommunene» 
endres til: 

«styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene» 

Kommentar: Forkortelsen er ikke forklart i teksten 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 1246) Anita Vestøl / Farsund Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjennomgå anbudsproblematikken innen rusomsorg. I dag taper gode behandlingsinstitusjoner kampen om å tilby god 
rehabilitering dersom de ikke kan tilby det raskeste og billigste behandlingsforløpet. Det er kontraproduktiv rusomsorg. 
Rehabilitering bør ikke være en tidsbestemt tilbudsvare. Fleksibel rusomsorg kan ikke tidsbestemmes» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1248) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gi kvinner med alvorlig rusavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås (holder at det står i teksten jfr. forslag # 1239 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1249) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år.»  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1237 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1250) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«skape bedre medikament-frie tilbud til gravide rus- og medikamentbrukere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1251) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 121 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«bedre forholdene for rusavhengige fengselsinnsatte, og ønsker derfor blant annet sprøyteutdelingsprogram i norske 
fengsler.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1252) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 122 / Linje: 10  

Innspill: Legge til en faktaboks om heroinassistert behandling der metoden i korte trekk forklares, fordelene med dette, i 
hvilke sammenlignbare land dette benyttes og gjerne en link til en webside med ytterligere informasjon (som det er mulig å 
klikke på i den digitale utgaven av stortingsprogrammet for å komme direkte til ressursen). 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1253) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 122 / Linje: 10 

Innspill: Legge til en faktaboks om «Narkotikaprogram med domstolkontroll», f.eks. inkludert en link til 
http://www.kriminalomsorgen.no/narkotikaprogram-med-domstolkontroll.237893.no.html . 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1254) Christian Grønlie Herzog / type: Endre på side 122 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Hakepunktet «endre narkotikalovgivningen slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling» endres til:   

«endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger» 

Kommentar: Presiserer at avkriminalisering også gjelder besittelse til eget bruk. Dette er etter min forståelse intensjonen, 
og ganske selvfølgelig dersom man avkriminaliserer bruk. Allikevel kan setningen slik den står misforstås til at Venstre vil 
avkriminalisere bruk, men fremdeles straffe besittelse til eget bruk. Bakgrunnen for forslaget er at jeg har blitt konfrontert 
med denne misforståelsen av noen som lurte på hvorfor i all verden Venstre fremdeles ville straffe besittelse av brukerdoser 
når vi vil avkriminalisere bruken. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1255) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 122 / Linje: 21 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre heroinassistert behandling» 

Kommentar: Ikke ført opp som eget kulepunkt.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (alt må ikke stå både i brødtekst og i hakepunkt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1256) Marthe Strickert / Sør-Trøndelag Venstre type: Endre på side 122 / Linje: 21  

Innspill: Overskriften «Flere og bedre bo- og omsorgstilbud til eldre endres til «Bedre bo- og omsorgstilbud» 

Kommentar: Det er ulike definisjoner om når du er eldre. Det varierer fra 62 til 75. Uansett bør vi ta bort begrep som 
eldreomsorg. Vi må snakke om tilbud til dem som har behov for omsorg. De aller fleste eldre har ikke spesielt behov for 
omsorg. Taperne blir fort de som har behov, men ikke er eldre. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1257) Torgeir Anda / Fylkeslag type: Endre på side 122 / Linje: 21 - 29  

Innspill: Overskrift og første avsnitt i underkap. 14. 8 endres til:  

«14.8 Flere og bedre bo- og omsorgstilbud  

Det er mange som har behov for et tilpasset bo- og omsorgstilbud. Det kan være funksjonshemmede, folk som sliter med 
rus og psykiatri- og noen i den store gruppen av de eldste eldre. Det er viktig at disse får langt større innflytelse på egen 
hverdag, og på innholdet i tjenesten. Venstre mener at kommunene bør tilby gode hjemmetjenester, dagtilbud, 
omsorgsboliger og sykehjem.» 

Kommentar: Vi må slutte å stigmatisere eldre som en gruppe som har spesielt behov for omsorg. helst bør det ut av det 
politiske vokabularet. Vi må begynne å bruke «de gruppene som har behov for omsorg» - der er noen av de eldste eldre 
inkludert, men enda mer de andre jeg har nevnt over. Nå er vi eldre fra 62,67,70 eller 75 - men det er de færreste som 
trenger hjelp. Det bare appellerer til en stor velgergruppe som benevnes som eldre - men som er høyst taleføre og stiller 
krav - i motsetning til andre grupper som har mer behov for omsorg. Erfaringen, min og andres, er at de aller fleste eldre 
ikke trenger ekstra offentlig innsats før de nærmer seg 90 - da har de vært eldre i 25 år. Vi bør slutte å snakke om 
eldrebølgen som et stort problem som overmanner oss - vi må surfe på den bølgen av ressurssterke folk som klarer seg selv 
og som kan bidra. Det er tidlig pensjonsalder og rause pensjoner som er problemet - ikke at folk blir friske eldre.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1258) Ketil Kjenseth / type: Slette på side 122 / Linje: 33 - 35  

Innspill: Setningen «De vet hvordan de kommer seg fra A til B, og de vet hvor de fine sopplassene er og hvor man finner 
melken i butikken.» strykes. 

Kommentar: Overflødig 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1259) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 123 / Linje: 6  

Innspill: Nytt hakepunkt 

«legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1260) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 123 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunket «kreve at alle kommuner har ergoterapeut og fysioterapeut» endres til:  

«kreve at alle kommuner har tilgang til ergoterapeut- og fysioterapeuttjenester.»  

Kommentar: Noen kommune vil ikke ha mulighet til å rekruttere egne ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Interkommunalt 
samarbeid eller kjøp av tjenester hos andre vil være en god løsning. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1261) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 123 / Linje: 14 

Innspill: Hakepunktet «kreve at alle kommuner har ergoterapeut og fysioterapeut» endres til: 

«kreve at alle kommuner har ergoterapeut og fysioterapeut til pleie og oppfølging av kommunens eldre innbyggere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1260 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1262) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 123 / Linje: 15 - 16 

Innspill: Hakepunktet «endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til» 

strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1262B) Roger Granum / Oppland Venstre type: Slette på side 123 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Hakepunktet «endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til» 
strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1263) Jan Kløvstad / Agder type: Endre på side 123 / Linje: 18 

Innspill: Formuleringen «eldre på institusjon» endres til «eldre som mottar kommunale tjenester» i hakepunktet «styrke 
innsatsen for at eldre på institusjon som mottar kommunale tjenester kan være i aktivitet…» 

Kommentar: Det er viktig at alle eldre har same rettane. Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles dersom det legges til «omsorgs» foran «tjenester» slik at det blir mottakere av 
kommunale omsorgstjenester og ikke generelle tjenester som avfallshåndtering m.m. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1264) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 123 / Linje: 19 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud»  

Kommentar: Begrunnelse: Språkmeldinga slår bl.a fast at alle skal ha rett til språk, å få utvikla og tileigna seg det norske 
språket, bokmål og nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, inkludert teiknspråk, sitt eige 
urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk, (…) Eldre tegnspråklige mennesker må få samme rett til å bruke sitt morsmål 
eller førstespråk som resten av den norske befolkningen med omsorgspersoner/personale og medbeboere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1264B) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt kulepunkt: sikre rett til valg av sykehjem og omsorgsbolig i tegnspråklig miljø for døve og hørselshemmede 

som ønsker det, og i den forbindelse sikre at eventuelle økonomiske kostnader blir dekket. 

Kommentar: Jeg er dessverre kjent med at mange eldre døve og hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk blir 
plassert i sykehjem helt alene uten noen å snakke med fordi ingen bortsett fra kanskje en eller to av personalet kan litt 
tegnspråk. Det forringer livskvaliteten og den psykiske helsen blir direkte svekket. De ønsker å bo sammen med andre som 
også snakker tegnspråk, men får som regel avslag. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i forslag # 1264) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1265) Mats Hansen / Nordland type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utrede bofellesskap der eldre pleietrengende bor sammen med barn eller studenter.» 

Kommentar: I Nederland får studenter gratis bolig mot at de tar vare på de eldre i samme bofellesskap 30 timer i året. 
Dette motvirker ensomhet hos de eldre, frigir tid til de ansatte og gir et tilbud til studenter med dårlig råd. I USA er det åpnet 
et bofellesskap/eldrehjem sammen med en barnehage slik at barn og eldre kan være sammen. Vinn-vinn situasjon.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1266) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«at sykehjemsbeboere skal få anledning til å beholde sin fastlege i inntil ett år ett innflytting.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (man kan beholde fastlegen sin selv om man bor på sykehjem, men må bruke 
sykehjemslegen under oppholdet dersom denne er tilgjengelig) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1267) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«legge til rette for at pensjonerte helsearbeidere skal kunne arbeide i deltidsstillinger uten tap av pensjonsrettigheter.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1268) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt:  
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«tilrettelegge for at eldre kan føle intimitet saman med partneren sin sjølv om man bur i institusjon.»  

Kommentar: Institusjonane kan legge opp til at kan dele eit rom eller ha rom rett vedsida av kvarandre, gi heimebuande 
partner høve til å ha utvida besøkstid for å kunne gjer, ja, intime ting.  

Eldres liv skal ikkje stoppe når dei flyttar inni eldreheim.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1269) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at alle kommuner må etablere dagsentra for demente» 

Kommentar: Mange og særlig unge demente kan bo hjemme om de hadde et godt dagtilbud. Men tilbudene er for dårlige 
og mangelfulle.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1270) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 123 / Linje: 19 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at alle sykehjem skal ha et uavhengig tilsynsutvalg» 

Kommentar: Tilsynsutvalgene kan avdekke og rette opp feil og mangler ved sykehjemmene. Det er en enkel og billig løsning 
til det beste for dem som bor på sykehjem og deres pårørende. Det gir også politikere en god innsikt i eldreomsorgen i 
kommunene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1271) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 123 / Linje: 19 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«pålegge kommunene å tillate brukerstyrt valg av hjemmesykepleien og hjemmehjelp.» 

Kommentar: De kommunale tjenestene må utsettes for konkurranse for å sikre best mulig kvalitet og fleksibilitet for 
pengene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1272) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 123 / Linje: 19  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gi eldre med behov for heldøgns omsorg et reelt alternativ til sykehjem ved å tilby velferdsteknologi i eget hjem tilknyttet 
responssenter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (dekket i forslag # 1259 som er innstilt.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1273) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 123 / Linje: 20 

Innspill: Nytt underkap. 14.9 (opprinnelig 14.9 blir 14.10 etc.)  

«14.9 Omsorg for døende 

En verdig død handler om langt mer enn smertelindring. Alle skal føle seg trygg ved livets slutt, ha ei hånd å holde i, bli 
behandlet av fagfolk med spesialkompetanse. I dag er det store variasjoner i tilbudet til mennesker i livets sluttfase. I takt 
med at antallet eldre øker vil også antallet som skal dø øke, og det vil være økt med behov for palliative tjenester. Det er 
også behov for å styrke tilbudet inne barnepalliasjon   
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Venstre vil:  

✓ at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv 
ønsker  

✓ at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig 
lokalt.  

✓ sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten  

✓ sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende.»  

Kommentar: Nytt kapittel? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1274) Roger Granum / Oppland Venstre type: Endre på side 123 / Linje: 21 - 22  

Innspill: Sitatet «Venstre vil styrke fagkompetansen på sykehjemmene» endres til «Venstre vil styrke fagkompetansen i 
helse- og omsorgstjenesten» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1275) Roger Granum / Oppland Venstre type: Slette på side 123 / Linje: 23 - 24  

Innspill: Setningen «Venstre mener at sykehjem skal tilby kortvarige opphold etter sykehusinnleggelser, og ellers være et 
botilbud for de sykeste.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1276) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 123 / Linje: 24 - 25  

Innspill: Setningen «For at de som bor på sykehjem skal få god behandling, må kravene til fagkompetanse på 
sykehjemmene skjerpes» endres til: 

«For at de som bor på sykehjem og i andre typer omsorgsboliger for eldre og demente skal få god behandling, må kravene 
til fagkompetanse skjerpes» 

Kommentar: Det kreves kompetanse på eldre og demensdiagnoser også på andre typer hjem enn sykehjem 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1278) Roger Granum / Oppland Venstre type: Slette på side 123 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Siste del av hakepunktet «sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan 
bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem» strykes. 

Kommentar: Det må i så fall avklares om partner er frisk eller om partner også har krav på langtidsopphold på sykehjem. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1279) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 124 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at sykehusene kan ta i bruk undervisningsteknologi sånn at fagmiljø kan…» endres til:  

«ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan…» 

Kommentar: Språklig opprydning pga tre «sørge for»-punkter etter hverandre. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1280) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 124 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at demente får aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser» endres til:  

«at demente skal få aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser» 

Kommentar: Språklig opprydning pga tre «sørge for»-punkter etter hverandre. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1281) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 123 / Linje: 37  

Innspill: Legge til formuleringen», med spesiell vekt på å øke tilfanget av menn» til slutt i hakepunktet «styrke 
rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke tilfanget av menn» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1282) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 124 / Linje: 4  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ sette tak på 90 prosent andel private fastleger i en kommune. Øvrig andel må være fastlønnede leger, som 
prioriteres til hjemmeboende eldre, tilsynsoppgaver i kommunale omsorgsinstitusjoner og til ruspasienter  

✓ at alle kommuner skal ha geriatrikompetanse   
✓ styrke fokuset på riktig legemiddelbruk og riktig kosthold ved sykehjem og hjemmetjenesten  
✓ at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse  
✓ ansette flere ernæringsfysiologer i primærhelsetjenesten  
✓ stimulere til utvikling og bruk av velferdsteknologi gjennom klyngeløsninger og mer ansvar til nye regioner, i 

samarbeid med lokalmedisinske sentre og legevakter.  

✓ forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor»  

Kommentar: Noe er gjennomslag vi har fått i nasjonal helse- og sykehusplan. Andre punkter er viktig for styrket forebygging 
og rehabilitering 

Landsstyrets innstilling: Hakepunkt 1, 3, 4 og 7 innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1283) Kaare Aaneby / Hedmark type: Endre på side 124 / Linje: 5  

Innspill: Overskriften «Teknologi revolusjonerer helsesektoren» endres til «Teknologi revolusjonerer helse- og 
omsorgssektoren» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1284) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 124 / Linje: 11 - 16  

Innspill: Underkap. 14.10 endres til: 

«Mobile helseløsninger kommer til å forbedre helsevesenet. I fremtiden vil vi kunne utføre en rekke målinger og selvtester 
for å undersøke og behandle egen sykdom. Mobil helseteknologi vil særlig kunne gi pasienter med kroniske sykdommer 
bedre behandling og oppfølging, samtidig som det er ressursbesparende for helsevesenet. Ny teknologi med økt bruk av 
godkjente selvtester vil kunne bidra til at sykdom oppdages tidligere slik sykdommen kan forebygges, eller ved at 
behandlingsbehovet reduseres. Velferdsteknologi vil gi den enkelte mulighet til å ta kontroll over egen helse, og vil endre 
måten helsepersonell kommuniserer med pasientene på. Venstre mener ny teknologi vil revolusjonere helsevesenet og 
sikre gode og bærekraftige løsninger til det beste for pasienten.   
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Venstre vil:  

✓ legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester  
✓ etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet  
✓ etablere en norsk digital førstelinjetjeneste  
✓ sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi  

Kommentar: Nytt og omarbeidet kapittel til erstatning for 14.10 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1285) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 124 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Setningen «Folk kan få velferdsteknologi hjemme, foreta målinger selv, stille diagnose selv og etterspørre 
persontilpassede medisiner» endres til:  

«For framtidas pasienter blir målinger og diagnostiseringer automatisert slik at disse selv kan etterspørre persontilpassede 
medisiner.» 

Kommentar: Sammenhold med teksten på side 88, linje 34 og 35. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (utgår dersom forslag # 1284 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1286) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Legge til på side 124 / Linje: 16  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«I denne utviklingen må det være et sterkt fokus på at ny teknologi må ivareta personvernet.»  

Kommentar: Det må stå noe om dette i helsekapittelet og ny teknologi.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i forslag # 1284 som innstilles. Innstilles dersom # 1284 ikke blir vedtatt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1287) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 124 / Linje: 22 - 23  

Innspill: Ordene «på sikt» strykes fra setningen En fortsatt vekst er ikke bærekraftig på sikt, verken for folk eller 
helsesektoren» 

Kommentar: Fjerne ordene «på sikt» fordi det ikke gir mer verdi til det politiske poenget. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1288) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 124 / Linje: 22 - 23 

Innspill: Ordene «verken for folk eller helsesektoren» strykes fra setningen En fortsatt vekst er ikke bærekraftig på sikt, 
verken for folk eller helsesektoren» 

Kommentar: Formuleringen tilfører ingenting, men skaper forvirring. Det er for statsfinansene veksten ikke er bærekraftig 
neppe for helsesektoren, eller folk for den saks skyld. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1289) Jakob Lothe / Norsk Kiropraktorforening type: Endre på side 124 / Linje: 33 - 34  

Innspill: Setningene «Flere oppgaver bør løses av fastlegene, og fastlegene bør integreres bedre i kommunenes øvrige 
helse- og omsorgstjenester» endres til: 

«Samtidig vet vi at fastlegeordningen er presset. Undersøkelser viser at hver femte pasient som oppsøker fastlegen har en 
muskel- og skjelettlidelse. Derfor er det viktig å ta i bruk de muligheter som finnes for å frigjøre kapasitet hos fastlegene. 
Kiropraktorene både kan og vil avlaste en presset fastlegeordning.»  

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1290) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 124 / Linje: 34 

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Venstre vil legge mer vekt på forebyggende medisin. Det er både bedre og billigere å forebygge helseproblemer enn å 
behandle oppstått sykdom. Fastlegene behandler 90% av pasientene og belaster helsebudsjettet lite. Fastlegen kjenner 
pasientene sine og bør i større grad bidra med forebyggende tiltak både på individ- og samfunnsnivå. Venstre vil dreie 
fastlegeordningen i retning av sykdomsforebygging og innrette de de økonomiske insentivene deretter. Muskel- og 
skjelettlidelser er, etter psykiske lidelser, vårt største og dyreste folkehelseproblem. Ved å slippe til kiropraktorer, 
naprapater og osteopater i førstelinjetjenesten, vil pasienter få raskere og bedre behandling samtidig som vi forebygger og 
reduserer sykefravær og uførhet.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles, med unntak av de to siste setningene «Muskel- og skjelettlidelser… … reduserer 
sykefravær og uførhet.» og som erstatning for nåværende linje 32-34 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1291) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 125 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Hakepunktet «omfordele ressurser og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten for at folk 
skal få raskere hjelp» endres til: 

«styrke primærhelsetjenesten og dens samarbeidet med spesialisthelsetjenesten slik at folk kan få raskere hjelp» 

Kommentar: Bedre kommunikasjon mellom primær og spesialisthelsetjenesten kan spare pasienter for sykehus besøk. 
Bedre telefon kommunikasjon, standardiserte henvisningsrutiner, forutsigbare og raske pasientforløp i spesialisttjenesten, 
tele-konsultasjoner osv.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1292) Jakob Lothe / Norsk Kiropraktorforening type: Nytt forslag på side 125 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«tilrettelegge for at kiropraktorer tas i bruk som muskel- og skjeletthelsens førstelinje» 

Kommentar: Nytt bombepunkt 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1293) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 125 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Ordene «sleger og fastleger» legges til i hakepunktet» 

«etablere tett faglig samarbeid mellom sykehus, og sykehjemsleger og fastleger for å forebygge sykehusinnleggelser 

Kommentar: Sykehus og primærhelsetjeneste må gå hånd i hånd 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1301) Ingeborg Briseid Kraft / Nordre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 13  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«støtte opp om arbeidet til Stiftelsen Organdonasjon.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  



 

 320 

----  

(# 1302) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 125 / Linje: 13 

Innspill: Hakepunktet «sette fokus på legemiddelindustriens påvirkningsmuligheter» endres til:  

«undersøke om legemiddelindustriens påvirkningsmuligheter er adekvate og om nødvendig iverksette tiltak for å balansere 
helsesektoren» 

Kommentar: Det er vel fullt mulig å sette fokus på noe uten å være i posisjon, så det er alt for defensivt å ha en slik 
formulering i et stortingsprogram da dette vel skal ta utgangspunkt i hva partiet ønsker å gjøre når (og ikke «hvis» - 
HAHAHA!!) partiet kommer i posisjon - og da må formuleringene reflektere dette. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1303) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 125 / Linje: 14  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «benytte fastlegeordningen i større grad inn mot kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten   
✓ innrette fastlegeordningen slik at legekontorene i større grad kan drive forebyggende helsearbeid  

✓ legge til rette for kveldsåpne legekontorer»  

Kommentar: Nye kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1304) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 125 / Linje: 17 

Innspill: Legge til ordet «alle» i setningen «Norge har alle forutsetninger for å ha et helsevesen i verdensklasse.» 

Kommentar: Sette inn ordet «alle» mellom ordene «har» og «forutsetninger». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1305) Ketil Kjenseth, Marit Vea og Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Legge til på side 125 / Linje: 23  

Innspill: Formuleringen «vil ha en ny organisering av spesialisthelsetjenesten, og» legges til i setningen «Venstre vil ha en 

ny organisering av spesialisthelsetjenesten, og mener det trengs en tillitsreform for å avbyråkratisere store deler av helse-
Norge.  

Kommentar: Legg til først i setningen: Venstre vil ha en ny organisering av spesialisthelsetjenesten, og  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1306) Ketil Kjenseth / type: Slette på side 125 / Linje: 24 - 26  

Innspill: Setningen «Både dagens sykehusstyrer og de regionale helseforetakene bør reformeres med sikte på å redusere 
lange beslutningslinjer og avstand mellom administrasjonen og fagmiljøene.» strykes 

Kommentar: Mange former for gjentakelse i dette avsnittet. Budskapet skinner gjennom uten denne setningen 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1307) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 125 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Ordet «makt» endres til «innflytelse» i setningen «Mer makt innflytelse og flere avgjørelser må flyttes fra 

helseforetakene ned til det enkelte sykehus.» 

Kommentar: Erstatte ordet «makt» med ordet «innflytelse». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  



 

 321 

----  

(# 1308) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 125 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Ordet «ned» strykes fra setningen «Mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det 
enkelte sykehus.» 

Kommentar: Fjerne ordet «ned» (selv om det organisasjonsmessig er slik) slik at vi ikke skaper et inntrykk av at sykehusene 
er noe som er under noe annet - dvs noe som er mindre verdt enn noe annet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1310) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Endre på side 125 / Linje: 27  

Innspill: Tillegg etter setningen «Mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus.»: 

«, som bør få en mer selvstendig rolle. Det må legges til rette for en sykehusstruktur som skaper tillit mellom fagmiljøer og 
ledelse. Vi trenger i fremtiden et bedre samarbeid mellom sykehusene.» 

Kommentar: slik organiseringen er nå er det en usunn konkurranse og mistillit mellom fagfolk og ledelse og mellom ulike 
sykehus innad i helseforetakene. Dette må tas tak i og vi trenger en struktur som skaper ro og rom for at sykehusene kan 
konsentrere seg om fag, forskning og å stadig forbedre seg.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1311) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 125 / Linje: 29 - 31  

Innspill: Setningene «Venstre ønsker en reduksjon i antall administrativt ansatte i sykehusene, men vil styrke funksjoner 
som direkte understøtter det pasientrettede arbeidet, slik som helsesekretærer. Leger og sykepleiere må få tillit og tid til å 
være leger og sykepleiere, og skjermes for stadig nye rapporteringskrav» endres til:  

«Venstre vil ha færre administrativt ansatte i sykehusene, men flere i pasientrettede stillinger, som helsesekretærer.» 

Kommentar: Enklere 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (koordineres med forslag # 1312) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1312) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 125 / Linje: 29 - 31  

Innspill: Ordet «men» endres til «og» i setningen «Venstre ønsker en reduksjon i antall administrativt ansatte i 
sykehusene, men og vil styrke funksjoner som direkte understøtter det pasientrettede arbeidet, slik som helsesekretærer.  

Kommentar: Erstatte ordet «men» med ordet «og». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (koordineres med forslag # 1311) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1313) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 125 / Linje: 32  

Innspill: Delsetningen «, og skjermes for stadig nye rapporteringskrav endres til «, og skjermes for å rapportere inn 

informasjon som ikke øker innsikt eller som allerede eksisterer» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1314) Ketil Kjenseth / type: Slette på side 125 / Linje: 33 - 35  

Innspill: Siste del av setningen «Venstre vil videre følge opp de gode resultatene med tverrfaglighet i sykehus ved at 
ortopediske avdelinger knytter til seg geriatere, og barneavdelinger og andre somatiske avdelinger har tilknyttet psykiater 
eller psykolog.» strykes.  

Kommentar: Trenger ikke så langt og spesifikt eksempel 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1315) Geir Angeltveit / På vegne av meg sjølv (Stord Venstre) type: Legge til på side 125 / Linje: 38  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Venstre vil gjeninnføra kvakksalverloven. Det skal ikkje vere lov for verksemder eller enkeltindivid å marknadsføra og selja 
alternativ «medisin» eller tenester som helbredande for sjukdomar og liingar som faktisk ikkje hjelper.» 

Kommentar: Må nok omformulerast. Men eg meinar at dette bør programkomiteen finna ein stad for. Healing, homeopati 
mm vert sold for mykje penger, og det vert ofte marknadsført som langt betre enn konvensjonell medisin. Noko som skadar 
medisinen. Hindrar folk i å oppsøka faktisk hjelp og drar ressursar ut av helsetenestene. Folk svindlar andre mennesker som 
er på desperat jakt etter hjelp, og det er forkasteleg. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1316) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Nytt forslag på side 125 / Linje: 38  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Venstre ser med uro på at det ikke er overordna geografisk styring av helsepersonell. Mange distriktsområder har store 
utfordringer med rekruttering av leger både til mindre sjukehus og til kommuner. Helseforetakene må derfor være 
oppmerksom på sitt sørge for-ansvar for helseteneste i distriktene.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1323 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1317) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 126 / Linje: 2  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«overføre driften av sykehusene til de nye folkevalgte regionene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1318) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 126 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Ordet «makt» endres til innflytelse i hakepunktet «overføre mer makt innflytelse og flere avgjørelser fra 
helseforetakene og ned til det enkelte sykehus» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Kommentar: Erstatte ordet «makt» med ordet «innflytelse». 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1319) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 126 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Ordene «og ned» strykes fra hakepunktet «overføre mer makt og flere avgjørelser fra helseforetakene og ned til 
det enkelte sykehus»  

Kommentar: Fjerne ordene «og ned» (selv om det organisasjonsmessig er slik) slik at vi ikke skaper et inntrykk av at 
sykehusene er noe som er under noe annet - dvs noe som er mindre verdt enn noe annet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1320) Ottar Gadeholt / type: Kommentar på side 126 / Linje:  
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Innspill: Jeg er helt enig i at det er essensielt å slanke byråkratiet i helsevesenet, men hvis man vil gjøre det, kan man ikke 
innføre pakkeforløp. Slike forløp må nemlig følges opp av ikke-medisinsk personal og forvaltningen, og legene vil bruke tid 
og ressurser på å dokumentere at disse pålagte forløpene følges opp. Dessuten: hvis man vil delegere mest mulig til hvert 
enkelt sykehus (noe jeg synes er en meget god idé!), kan man ikke fastlegge pakkeforløpene sentralt når infrastrukturen og 
andre lokale forhold varierer. Dessuten: når man snakker om en 'tillitsreform' i helsevesenet, kan man ikke overstyre 
legenes skjønn mtp. hvordan de behandler pasientene. En 'tillitsreform' innebærer også at politikken har tillit til at legene 
vet hva de holder på med.  Derfor: stryk alle pakkeforløp og fremhev at vi har tillit til legene. Da vil de stemme på oss.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1322) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 126 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«harmonere datasystemer på forskjellige nivåer i helsevesenet, der det ikke utgjør en trussel for personvernet» 

Kommentar: Nytt kulepunkt 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1323) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 126 / Linje: 8 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Sikre distriktsrekruttering i helsevesenet.»  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1316 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1324) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 126 / Linje: 9  

Innspill: Tittelen «Sykehuskøer» endres til «Sykehus og behandling»  

Kommentar: Sykehuskøer dekker bare deler av underkapittelet 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1325) Anne Marit Buer / Odda Venstre type: Både endre og slette på side 126 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Overskriften og det påfølgende sitatet til underkap. 14.13 endres fra «14.13 Sykehuskøer «Venstre vil korte ned 
sykehuskøene»« til «14.13 Lokalsykehus «Venstre vil vise at lokalsykehus er viktig.»« 

Kommentar: Det er mye bra som står under dette kapittelet, men vi mener det er veldig viktig, spesielt i kommende 
stortingsperiode å legge «tyngde» på Lokalsykehus. Dette opptar store deler av det norske folk akkurat nå. Det har nærmest 
utviklet seg til en helsekrig. Venstre må være tydelige, på det de står for, når det gjelder lokalsykehus. Innholdet i et 
Lokalsykehus, beredskaps hensyn, geografi og demografi er viktige faktorer. Og hvordan skal spesialisthelsetjenesten styres 
i fremtiden ? 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1326) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 126 / Linje: 11 - 26  

Innspill: Avsnittene endres til: 

«Lokalsykehusene har en viktig rolle i helsearbeidet og skal sikre god beredskap over hele landet. Et lokalsykehus skal 
minimum ha følgende funksjoner: akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enkel ortopedi, fødetjenester 
samt anestesi som er tilstrekkelig for disse. I tillegg må sykehuset ha røntgen- og laboratorietjenester som minimum dekker 
behovet for akuttbehandling. Venstre vil ha økt spesialisering av sykehusene, og enkelte spesialiserte oppgaver bør legges 



 

 324 

til ulike lokalsykehus, for å avlaste universitetssykehusene.  Fritt sykehusvalg er viktig for å korte ned sykehuskøene. 
Venstre mener at både private og utenlandske tjenester kan avlaste og redusere helsekøene. Dette må skje innenfor 
rammene av offentlige helseplaner. Vi vil innføre flere sykdomsspesifikke tidsgarantier, og styrke retten til å få privat 
utførte operasjoner og behandlinger dekket av det offentlige hvis tidsfristen brytes.»   

Kommentar: Forenkling 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1328) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Presisering på side 126 / Linje: 24  

Innspill: Begrepet «innen en viss tid» bør erstattes med et bestemt antall uker. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1331) Tina Shagufta Munir Kornmo / type: Legge til på side 126 / Linje: 34  

Innspill: Ordet «avtale» legges til i hakepunktet «kutte ventetiden ved sykehusene ved å opprette kveldsåpne poliklinikker 
og gi avtalespesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus» 

Kommentar: man må nødvendigvis ha noen som har refusjonsrett = avtale-spesialister for at det ikke skal koste pasienten 
noe mer om hen kommer på dagtid eller kveldstid.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1332) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 126 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at pasientreiser skal dekke kostnadene til overnatting ved sykehusbehandling når det er behov for det pasientreiser skal 
legge opp reiserutene på en slik måte at pasientene slipper unødvendig ventetid på sykehus og flyplasser» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1329 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1333C) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 127 / Linje: 11  

Innspill: Hakepunktet « gjennomgå refusjonsordningene for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en 
høykostnadsbeskyttelse» endres til: 

«gi rett til fri tannbehandling» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1335) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Legge til på side 127 / Linje: 11  

Innspill: Tillegg til slutt i hakepunktet «videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne 
for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1336) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 127 / Linje: 18 - 20  
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Innspill: Setningen «Det betyr at kvinner, menn og ungdom skal ha tilgang til prevensjon og helsetjenester knyttet til 
seksuelt overførbare sykdommer, svangerskap og fødsel.» endres til:  

«Det betyr enkel og billig tilgang til prevensjon og helsetjenester knyttet til seksuelt overførbare sykdommer, svangerskap 
og fødsel til alle voksne og ungdom som ønsker det.» 

Kommentar: Presisere at tilgangen skal være billig. Fjerne den eksplisitte benevnelsen om «kvinner, menn og ungdom» fordi 
denne benevnelsen er veldig bred og heller skrive «til alle voksne og ungdom som ønsker det» som avslutning på setningen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1337) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 127 / Linje: 22 - 25  

Innspill: Setningen «I tillegg til skolehelsestasjonene og helsestasjonene for ungdom, bør andre ressursorganisasjoner, som 
Sex og samfunn, ha en viktig rolle i seksualundervisningen». Endres til: 

«I tillegg til skolehelsestasjonene og helsestasjonene for ungdom, bør andre ressursorganisasjoner på dette fagfeltet ha en 
viktig rolle i seksualundervisningen.» 

Kommentar: Erstatte benevnelsen « som Sex og samfunn,» med «på dette fagfeltet» i stedet for å spesifikt nevne 
organisasjonen «Sex og samfunn» (selv om det nevnes «, som») og det høyst sannsynlig er fornuftige folk i denne 
organisasjonen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1339) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 127 / Linje: 31  

Innspill: Hakepunktet «at kropp og følelser skal være et tema i barnehagene» strykes. 

Kommentar: Meningsløst punkt. Godt gjort å mene at kropp og følelser ikke er et tema i barnehagene … 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1340) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 127 / Linje: 31  

Innspill: Hakepunktet «at kropp og følelser skal være et tema i barnehagene» endres til: 

«ha inn et eget tema om seksualitet og grensesetting i barnehagene» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (men innstilles dersom ikke forslag # 1339 vedtas) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1341) Ketil Kjenseth / type: Legge til på side 127 / Linje: 31  

Innspill: Legge til ordene «og grenser» i hakepunktet «at kropp, følelser og grenser skal være et tema i barnehagene» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se innstilling vedr. forslag # 1339 og # 1340 over) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1342) Ketil Kjenseth / type: Endre på side 127 / Linje: 34 

Innspill: Ordet «tilgjengelig» endres til «bedre tilgjengelighet til» i hakepunktet «prioritere veiledning og tilgjengelig bedre 
tilgjengelighet til prevensjon for å hindre uønskede svangerskap» 

Kommentar: Hva betyr det å «prioritere tilgjengelig prevensjon»? Det er jo allerede tilgjengelig. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1343) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 127 / Linje: 36  

Innspill: hakepunktet «utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom» endres til: 

«bevare ordningen med gratis prevensjon for ungdom og voksne» 

Kommentar: Det virker som om ungdom (og for så vidt også voksne) allerede har prevensjon gratis tilgjengelig på 
https://helsenorge.no/sex-og-samliv/prevensjon/gratis-kondomer , så det er jo merkelig vinkling dersom partiet skulle 
ønske å utvide denne ordningen uten å forkorte karantenetiden fra hver bestilling og/eller å tilby lateksfrie kondomer. Det 
er vel også kondomer som er partiets foretrukne prevensjonsmiddel, så det er vel ikke noe alternativ å utvide ordningen ved 
å tilby flere typer prevensjonsmidler? 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1344) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 127 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling blant annet ved å åpne opp for at flere sykehus skal kunne 
tilby dette» 

Kommentar: Dette vil gjøre det lettere for personer som ønsker kjønnsbekreftende behandling å få mulighet til hormoner og 
operasjoner ved behov. I dag er køene veldig lange fordi Rikshospitalet har monopol på behandling av diagnosen 
transseksualisme. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1346) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 127 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ha 18 års aldersgrense på rituell/religiøs omskjæring av gutter» 

Kommentar: Alle mennesker bør få bestemme over egen kropp. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se også forslag # 1338 og 1345, samt tilsvarende forslag som er fremmet til kap. 11 (familie, 
forslag # 1016) og kap. 17 (liberale rettigheter, forslag # 1576-1576B) Det innstilles at dette i tilfellet bare omtales under 
helsekap.) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1347) Ketil Kjenseth / type: Sammenslåing av kapitler på side 128 / Linje: 1 - 31  

Innspill: Slå sammen kapittel 14.16 og 14. 17? Det første sier nemlig ingenting om bioteknologi, men begge inneholder en 

del om etikk 

Kommentar: 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1348) Steinar Husby / Sunndal type: Oppdeling av kapittel på side 128 / Linje: 1 - 21  

Innspill: Endringsforslag: Del bioteknologi og eutanasi opp i to forskjellige underpunkt.  

Kommentar: Punkt 14.16. Vi synes dette er en rar overskrift i forhold til intensjonen. kombinasjonen bioteknologi og 
eutanasi er forvirrende og mener disse to ikke har en naturlig sammenheng. Da er sammenhengen mellom «14-15 Rett til å 
bestemme over sin egen kropp» og eutanasi mer åpenbar, men ser at kombinasjonen er uheldig, og foreslår heller å lage et 
eget underkapittel 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1349) Anja Johansen / type: Legge til på side 128 / Linje: 5 - 8  

Innspill: Setningene» Pasientorganisasjoner og berørte enkeltmennesker har store forventninger til medisinske fremskritt i 
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behandlingen av alvorlige sykdommer, for eksempel gjennom stamcelleforskning. Samtidig skal vi være på vakt mot 
tendenser til å skape det perfekte menneskeliv. Alle mennesker er likeverdige, uansett genetisk utrustning.» endres til: 

«Pasientorganisasjoner og berørte enkeltmennesker har store forventninger til medisinske fremskritt i behandlingen av 
alvorlige sykdommer. Venstre mener at samfunnsøkonomi må veie tungt i vurderingen av behandlingsformer for alvorlige 
sykdommer, eksempelvis stamcelleterapi for ms-pasienter. Samtidig skal vi være på vakt mot å skape det perfekte 
menneskeliv. Alle mennesker er likeverdige, uansett genetisk utrustning.»  

Kommentar: Mener originalteksten er for svak på dette punktet 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1350) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 128 / Linje: 5  

Innspill: Setningen «Pasientorganisasjoner og berørte enkeltmennesker har store forventninger til medisinske 
fremskritt…» endres til: 

«Pasienter og pårørende har store forventninger til medisinske fremskritt…» 

Kommentar: Det er vel ikke noe poeng i seg selv å tilfredsstille og/eller anerkjenne pasientorganisasjonenes behov, men 
heller anerkjenne og sørge direkte for at pasientene og deres pårørende har det bra. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (koordineres med forslag # 1349) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1351) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 128 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Setningen «Samtidig skal vi være på vakt mot tendenser til å skape det perfekte menneskeliv. Alle mennesker er 
likeverdige, uansett genetisk utrustning.» endres til: 

«Samtidig skal vi være på vakt mot tendenser til å skape det perfekte menneskeliv og hele tiden være bevisst på at alle 
mennesker er likeverdige, uansett genetisk utrustning.» 

Kommentar: Slå sammen disse resonnementene slik at de fremstår sammenkoblet og som et enhetlig poeng i stedet som 
separate poeng. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (koordineres med forslag # 1349) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1352) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Slette på side 128 / Linje: 13 - 16  

Innspill: Avsnittet strykes.  

Kommentar: Dersom/ettersom vi ikke skal gå inn for aktiv dødshjelp fremstår disse linjene som «tilløp uten hopp»... 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1353) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 128 / Linje: 22  

Innspill: Nytt underkapittel 14.17 (opprinnelig 14.17 blir 14.18 etc.) 

«14.17 Åpen og tilgjengelig forskning 

Halvparten av kliniske forsøk forblir upubliserte. Ikke nødvendigvis fordi resultatene er uinteressante, men fordi de ikke 
passer den som betaler forskningen eller den enkelte forsker. Det kan føre til at medisiner som ikke har den virkningen som 
påstås, og i noen tilfeller er mindre trygge, slipper ut på markedet.  

 

Venstre vil: 

✓ at alle som mottar statlig støtte for medisinske forsøk bør være pliktige til å dele resultatene - før de mottar de 
siste økonomiske midlene. 

✓ at alle som søker støtte bør avkreves å signere en formell erklæring som slår fast at de har delt alle tidligere 
forsøksresultater. 

✓ at alle som får godkjentstempel fra forskningsetiske komiteer til å utføre forsøk på pasienter, bør være nødt til å 
dele resultatene. Etikkomiteene må sjekke at kravet etterkommes, og de som bryter pålegget svartelistes.» 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1354) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 128 / Linje: 35 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Legge til rette for at preinplantasjonsdiagnostikk kan tilbys i Norge til par som, på grunn av kjent genetisk overførbar 
alvorlig sykdom, har ønske om å benytte et slik tilbud.» 

Kommentar: Venstre bør åpne for Preimplantasjonsdiagnostikk (forkortet PGD for det engelske preimplantation genetic 

diagnosis).  Med preimplantasjonsdiagnostikk menes en genetisk undersøkelse av befruktede egg utenfor kroppen før 
innsetting i livmoren.  Formålet med PGD er å unngå overføring av alvorlige genetiske sykdommer til barnet som skal bli 
født. Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal 
arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn.  Preimplantasjonsdiagnostikk 
skal ikke benyttes til å kartlegge eller velge andre egenskaper ved det befruktede egget. Befruktede egg som utvelges, kan 
ikke genetisk modifiseres.  PDG er i dag ikke tillatt utført i Norge, men vi sender og betaler for at par etter søknad får utført 
slik diagnostikk i utlandet. PGD-søknader behandles av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda).  Behandlingen 
krever at paret gjennomfører assistert befruktning, selv om de i utgangspunktet er befruktningsdyktige. Parene som får 
innvilget PGD, får behandling i utlandet, i hovedsak ved Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige eller Universitair 
Ziekenhuis Brussel i Belgia. Helsedirektoratet har tidligere anbefalt at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for PGD, 
og at senteret bygger opp kompetanse slik at norske pasienter på sikt kan tilbys PGD-behandling i Norge.  Dette bør vi i 
Venstre støtte opp om, ved å få inn en formulering om dette i programmet 

Landsstyrets innstilling: Første del «Legge til rette for at preinplantasjonsdiagnostikk kan tilbys i Norge» Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1355) Anne Karine Sørskår / Vestby type: Slette på side 128 / Linje: 35 

Innspill: Ordet «altruistisk» strykes fra hakepunket «tillate altruistisk surrogati i Norge»  

Kommentar: Hvem skal avgjøre om hvilke tilfeller som er altruistisk og hvilke som ikke er det? Surrogati er problematisk, 
men slik situasjonen er med mulighet for surrogati andre steder i verden er det viktig å ha gode juridiske rammer rundt det. 
Hva med rettigheten til et surrogatbarn med store helseproblemer? Hva med rettigheter til surrogatmor som angrer og vil 
beholde barnet hun bærer? Jeg kan ikke forstå at altruistisk gjør disse dilemma enklere. Heller ikke for et barn vil det være 
enklere å få kunnskap om at biologisk mor er tante eller nabo framfor en ukjent kvinne en ikke har en annen relasjon til.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 15. EN INKLUDERENDE BOLIGPOLITIKK 
[side 130 - 133 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1357) Geir Olsen / type: Slette på side 130 / Linje: 8-10  

Innspill: Avsnittet «Det er de unge som sliter mest Hvert år står tusenvis av studenter uten bolig når semesteret starter, og 
hvert år er det mange som ikke fullfører påbegynte studier fordi de må jobbe for mye ved siden av for å betale leie.» 
strykes. 

Kommentar: Det virker helt malplassert å starte et boligkapittel med studentboliger, som om det var den største 
utfordringen. Dette kan eventuelt flyttes til kap. 2.8 om et godt studentliv.)  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1358) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 130 / Linje: 13 - 16  

Innspill: Setningene «Dette innebærer både å stille miljøkrav til nybygg og å legge til rette for at det blir mer konkurranse 
mellom boligutviklere. I tillegg vil vi føre en inkluderende boligpolitikk. Vi vil inkludere flere av de bynære områdene i 
byenes boligmarked ved å bygge ut kollektivtransporten, og vi vil inkludere folk ved å stille krav til universell utforming av 
boliger og fellesområder.» endres til:  

«Boenhetene og fellesområder skal være universelt utformet der dette er hensiktsmessig.» 

Kommentar: Det er eierne av tomtene som er boligutviklere. Dersom det skal bli større konkurranse mellom disse må 
kommunene stå som eiere og deretter innby til konkurranse om utnyttelse av tomtene. Jeg ser ikke for meg at kommunene 
ønsker å binde opp vesentlig med kapital for å kjøpe opp tomter som de igjen skal selge til boligutviklerne, eksempelvis i de 
byene våre. Disse har nok med den sosiale boligpolitikken. I dag er det boligutviklerne som tar risikoen med regulering etc. 
Jeg ser heller ikke for meg at kommunene ønsker å overta denne. Forslaget om å bygge ut kollektivtransporten mellom 
omlandskommunene og byene hører hjemme i samferdselsdelen. Men det var nå en artig vri å skrive at Venstre vil inkludere 
de bynære områdene i byenes boligmarked. Når det gjelder universell utforming så er det typisk ved større utbygginger 
enten det er i regionsentra eller i bykommunene. Derfor har jeg tatt inn «der dette er hensiktsmessig». Det gir liten mening å 
stille det som et generelt krav overalt for da blir det lite natur igjen rundt eneboligene mange plasser, og det er heller ikke 
behov for dette fordyrende tiltaket på generell basis. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1359) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 130 / Linje: 21  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«utforme eierseksjonsloven- og borettsloven slik at de faste beboerne kan sikre seg gode og tilsiktede boforhold.»  

Kommentar: Hyblifisering og proff næringsmessig airbnb skaper store problemer for de faste beboerne i mange sameier og 
borettslag. 

Landsstyrets innstilling: Innstille (men gjøres om til hakepunkt og flyttes til side 131, linje 36) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1360) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 130 / Linje: 27 - 28  

Innspill: Setningene «Dokumentavgiften er for dyr. Det er rett og slett for komplisert å bygge.» strykes. 

Kommentar: Dokumentavgiften har ingen betydning for antall boliger som bygges. Den ligger ikke inne i noen kalkyle for 
boligutviklere. Om noe så skal det ha innvirkning på etterspørselen- hvilket det ikke er mye som tyder på. At den er 
himmelropende urettferdig er det likevel ingen tvil om, men det er en annen skål. Eksempelvis er den kun knyttet opp mot 
omsetningsverdien, og borettslag har tilnærmet 0 i dokumentavgift.  

Hvordan Venstre vil belegge påstanden om at det er for komplisert å bygge skulle jeg gjerne ha sett, men det virker lite 
gjennomtenkt. Det er ikke selve byggeriene som gjør det komplisert (blir flere og flere modulbygg), men kravene som er 
nevnt i reguleringsprosessen og detaljeringsgraden på et for tidlig stadium.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1361) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 131 / Linje: 4 

Innspill: Formuleringen «der dette er hensiktsmessig.» legges til i slutten av setningen «Derfor vil vi stille krav til 
miljøvennlige valg av materialer og oppvarming og til universell utforming der dette er hensiktsmessig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1362) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 131 / Linje: 18 - 20  

Innspill: Hakepunktet «vurdere andre tvisteløsningsordninger mellom utbyggere og berørte parter ved utbygging enn det 
ordinære domstolsapparatet, med sikte på raskere privatrettslige avklaringer» strykes 

Kommentar: Får være grenser for hvor mange egne tvisteløseordninger og domstoler som skal opprettes 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1363) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 131 / Linje: 18 - 20 

Innspill: Formuleringen «f.eks. etter modell av husleietvistutvalget,» legges til i hakepunktet «vurdere andre 

tvisteløsningsordninger mellom utbyggere og berørte parter ved utbygging enn det ordinære domstolsapparatet, f.eks. 
etter modell av husleietvistutvalget, med sikte på raskere privatrettslige avklaringer» 

Kommentar: Husleietvistutvalget gjør det enklere og sparer domstolene for en rekke unødvendige saker. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1361 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1365) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 131 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«vurdere økonomiske virkemidler for å få en mer effektiv saksbehandling» 

Kommentar: Skal det bli fortgang i det statlige og kommunale byråkratiet må en trolig vurdere sterkere omkostninger for 
planmyndighet enn det er i dag. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1366) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 131 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«inkludere egen produksjon av energi i nybygg ved beregning av energikrav.» 

Kommentar: I dag kan byggherren bli pålagt fordyrende og unødvendige tiltak som f.eks. fjernvarmetilknytning for bygg 
med lite behov for tilført energi. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1367) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 131 / Linje: 32  

Innspill: Legge til en faktaboks der det forklares hva «Ungbo» er, hvor et slikt konsept har blitt tatt i bruk og hvilke gode 

erfaringer det er med dette - og gjerne link til en webside med ytterligere informasjon. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1368) Alf Helge Greaker / Bergen Venstre type: Legge til på side 131 / Linje: 34 

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Venstre vil innføre en nasjonal beskatning av boliger for å unngå en boligboble som samtidig binder mye kapital. Venstre 
vil fase ut skattefradrag for renteutgifter.»   

Kommentar: Det er prinsipielt galt å belønne gjeld. Dette er en av flere strukturelle mekanismer som må fases ut for å 
bremse en boligboble og låser mye kapital.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1369) Egil Aursø / type: Legge til på side 131 / Linje: 34  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«For å gjøre boligmarkedet til et marked mellom mennesker som vil bo må spekulanter og oppkjøpere ekskluderes. Det må 
vurderes å innføre boplikt på leilighet og høy skatt på overskudd ved salg av leilighet som ikke eier har bodd i.» 

Kommentar: Dagens situasjon hvor hver fjerde kjøper er spekulant (TV2 6.6.16) er med på å gjøre terskelen inn i 
boligmarkedet umulig for unge voksne. Samfunnet er ikke tjent med de prisene som er på boliger i dagens marked. Når 
spekulanter kjøpe bolig med det formålet å tjene på det taper alle andre. Boligpris som kostnadsdriver i samfunnet drar med 
seg lønnskrav og dermed også prisvekst. Alle taper - noen få pengesterke vinner. Boligmarkedet må bli et marked mellom de 
boende og ikke være en arena for store fortjenester. Alle boligtyper stiger i pris og spranget fra leilighet til rekkehus eller hus 
vil alltid være en utfordring. Men den kan ikke avhjelpes med å gjøre det umulig å få nye generasjoner inn i egen bolig. Det 
norske samfunnet er bygget på en tanke om å eie egen bolig og dette blir en felle for alle som ikke er inn på markedet. Med 
dagens lave renter vet vi mange vil slite hvis denne stiger. Dagens boligmarked har likhetstrekk med et pyramidespill.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1370) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 131 / Linje: 38 - 39  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved 
søknad om lån» strykes. 

Kommentar: Bankane kan utøve tilstrekkjeleg skjønn i dag. Vi har ein enorm auke i bustadprisane, der alt for mange tar på 
seg alt for høg gjeld. Å ha rimeleg strenge eigenkapitalkrav er heilt nødvendig for å sørgje for at folk ikkje låner meir enn dei 
er i stand til å betjene ved ein framtidig renteauke. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1371) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 131 / Linje: 38 - 39  

Innspill: Hakepunktet «åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved 
søknad om lån» endres til:  

««åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av egenkapitalkravet hvis låntageren har betalingsevne til en 
høyere nedbetalingsrate ved søknad om lån.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1372) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 132 / Linje: 4 

Innspill: Legge til ordet «eller skade» i hakepunktet «endre regelverket for støtte til ombygging av bolig etter sykdom eller 

skade slik at flest mulig har råd til å bli boende hjemme i boliger tilpasset situasjonen.» 

Kommentar: Det er ikke bare sykdom som kan være årsak til endret behov.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1375) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 132 / Linje: 14 - 17  

Innspill: Avsnittet «Når du selger bolig og annen fast eiendom har du et stort ansvar, selv om du engasjerer profesjonelle 
til å hjelpe deg i salgsprosessen. Vi vil vurdere om meglere og takstmenn kan gjøres ansvarlige i større grad når det oppstår 
konflikt mellom selger og kjøper.» endres til:  

«Dess mer informasjon som er tilgjengelig om boenheten, dess lettere er det for kjøper og selger å gjennomføre en trygg og 
god handel. Til tider bruker meglere «lokkepriser» for å få flest mulig budgivere, og dermed høyere priser enn om det var 
færre budgivere. Det må innføres strengere sanksjonskrav til meglerne dersom brudd på god meglerskikk inntrer.» 

Kommentar: En boligsalgsrapport for brukte leiligheter/boenheter vil langt på vei avklare boligens tekniske stand slik at de 
fleste av de grove tingene som i dag kan passere takstmannens radar blir fanget opp. Det vil være et stort fremskritt for 
kjøperen, og forsåvidt også selgeren selv om denne som oftest går fri p.g.a. vedkommende ikke visste. Takstmannen er i dag 
helt underordnet i kjøpsprosessen fordi megleren er den som prissetter objektet, og vedkommende tar en overfladisk 
vurdering av boenheten. Forbeholdene fremgår av taksten med mindre takstmannen har vært uforsiktig ved ikke å ta 
forbehold. Meglerstanden er også vel i stand til å ivareta egne interesser slik at du må være trenet for å se hva som egentlig 
står i et salgsprospekt.  

Etter mitt skjønn er det uhensiktsmessig å lete etter syndebukker om selger og kjøper blir uenige i ettertid slik det foreslås. 
Da tror jeg mer på «dispiplinering» av meglerstanden. Henger sammen med forslag # 1378 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1376) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 132 / Linje: 19  

Innspill: Slette ordene «vurdere å» fra hakepunket «vurdere å innføre krav om boligsalgsrapport» 

Kommentar: I teksten står det at Venstre vil innføre boligsalgsrapport. Det mener jeg er riktig så da er det fint om det er 
samsvar mellom tekst og hakepunkt. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1377) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 132 / Linje: 19  

Innspill: Hakepunktet «vurdere å innføre krav om boligsalgsrapport» endres til:  

«undersøke om det er fornuftig å innføre krav om boligsalgsrapport og gjøre det dersom de samfunnsfaglige og 
økonomifaglige rådene tilsier det» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1378) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 132 / Linje: 20 - 23  

Innspill: Hakepunktene «innføre en 14 dagers angrerett ved boligkjøp når det ikke foreligger boligsalgsrapport» og «gjøre 
megler og takstmenn mer ansvarlige ved konflikt mellom selger og kjøper» endres til: 

«Vurdere sanksjonsmuligheter overfor meglere» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1375 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1379) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 132 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «fjerne forkjøpsretten i borettslag» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1380) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 132 / Linje: 24 

Innspill: Hakepunktet «fjerne forkjøpsretten i borettslag» flyttes til linje 4, kap. 15.2 

Kommentar: Å fjerne forkjøpsretten i borettslag har ikke noe med tryggere bolighandel å gjøre som 15.3 handler om. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1380B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 132 / Linje: 24  

Innspill: Hakepunktet «fjerne forkjøpsretten i borettslag» flyttes til linje 4, kap. 15.2 

Kommentar: Dette punktet har lite med «Tryggere bolighandel» å gjøre, men mest med tilgjengeligheten på boligmarkedet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1381) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 133 / Linje: 9  

Innspill: Betegnelsen «Husleietvistutvalg» endres til «Husleietvistutvalget» i hakepunktet «gjøre ordningen med 
Huleietvistutvalget til en landsdekkende ordning.» 

Kommentar: Det ser ut som den korrekte betegnelsen på institusjonen med dette egennavnet er «Husleietvistutvalget». 
Dersom det er meningen å benytte et fellesnavn i dette punktet, burde det staves «husleietvistutvalg». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1382) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 133 / Linje: 9  

Innspill: Legge til en faktaboks der det forklares hva «Husleietvistutvalget» er, hvor et slikt konsept har blitt tatt i bruk og 
hvilke gode erfaringer det er med dette. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1383) Geir Olsen / Egne vegne type: Redaksjonelt på side 133 / Linje: 10 - 25  

Innspill: Underkap. 15.5 Studentboliger flyttes og samordnes med kap. 2.8 et godt studentliv.  

Kommentar: Det meste av politisk substans står allerede under kap. 2.8. Ikke behov for å gjenta ting. Programmet er mer 
enn langt nok.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1384) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 133 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Ordet «minst» legges til i setningen «Derfor vil vi bygge minst 3 000 studentboliger i året.» 

Kommentar: Legge til ordet «minst» mellom «bygge» og «3 000». Henger sammen med forslag # 1385. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1385) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 133 / Linje: 20  

Innspill: Ordet «minst» legges til i hakepunktet «bygge minst 3 000 studentboliger i året.» 

Kommentar: Legge til ordet «minst» mellom «bygge» og «3 000». Henger sammen med forslag # 1384. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1386) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 133 / Linje: 23  

Innspill: Hakepunktet «sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål» endres til:  

«sidestille områder til studentboliger med områder regulert til annen boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål 
og tilsvarende reguleringsformål» 

Kommentar: Gjøre dette punktet mer forståelig ved å eksemplifisere «reguleringsformål». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1387) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 133 / Linje: 23  

Innspill: Legge til en faktaboks der det forklares hva «reguleringsformål» er og hvilke av de mest brukte typene som finnes.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 16. MANGFOLDIG OG FRITT KULTURLIV 
[side 134 - 146 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1389) Trine Skei Grande / partileder type: Endre på side 134 / Linje: 1 - 20  

Innspill: Overskrift og innledende avsnitt i kap. 16 endres til: 

«16 Mangfoldig kulturliv.  

All kultur er ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Dette er en viktig forutsetning for at 
åpne demokratiske samfunn skal fungere. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og 
andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi 
erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst 
offentlighet, og støtten til kulturlivet er en viktig investering i demokratiet.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (sys om mulig sammen med forslag # 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1390) Geir Olsen / partislave type: Nytt forslag på side 134 / Linje: 3 - 12 

Innspill: Innledende avsnitt endres til: 

«Et levende og mangfoldig kulturliv er viktig, fordi det former, utvikler og utfordrer oss. Kultur og idrett utgjør viktige 
møteplasser og bidrar til å bygge bro mellom mennesker med ulikt utgangspunkt og til å gjøre samfunnet mer 
inkluderende.  

De tradisjonelle mediene er under endring. Framvekst av ulike sosiale medier medfører både nye muligheter og nye 
utfordringer. For Venstre er det spesielt viktig å beholde den uavhengige og undersøkende journalistikken som skjer i 
redaktørstyrte medier. Der hvor kulturlivet gir oss nye perspektiver på tilværelsen, kan de uavhengige mediene gi oss makt 
til å endre den.»  

Kommentar: Lite sammenhengende tekst i det opprinnelige forslaget. Virker mer som om at her må vi få med flest mulig 
ting på kortest mulig plass. Dessuten er ikke den rimelig omfattende endring vi nå ser knyttet til medier nevnt med et ord 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (sys om mulig sammen med forslag # 1389) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1391) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Nytt forslag på side 134 til 146 / Linje: 3 - 24  

Innspill: Flytte idrettspolitikken til et eget kapittel 

Kommentar: Sammenblanding av idrett og kultur er hverken spesielt populært i noen av miljøene, eller gir særlig mye 
mening. De to feltene ligger riktignok under samme departement, men begge er tjent med at det omtales hver for seg i 
programmet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1392) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Setningene «Idrett er også kultur. Idrett er en møteplass, og gjør samfunnet mer inkluderende.» endres til:  

«Idrett er en av våre viktigste massekulturer og gir oss møteplasser og øyeblikk som gjør samfunnet mer inkluderende.» 

Kommentar: Sy hensikten i disse to setningene sammen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1393) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Støtte på side 134 / Linje: 8  

Innspill: Det er flott å bruke begrepet «de redaktørstyrte mediene» i stedet for noe annet, f.eks. «de tradisjonelle 
mediene»! 



 

 336 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1394) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 9 - 11  

Innspill: Setningen «Der kulturlivet gir oss nye perspektiver for å forstå verden, gir de frie mediene oss makt til å forandre 

den.» endres til: 

«Der kulturlivet gir oss nye perspektiver for å forstå samfunnet, gir de frie mediene oss makt til å forandre det.» 

Kommentar: Erstatte «verden» med «samfunnet» og «den» med «det». Det er vel forskerne (og ikke de frie mediene) som 
gir oss nye perspektiver for å forstå «verden» og de frie mediene som gir oss nye perspektiver for å forstå «samfunnet». Det 
er også begrepet «samfunnet» som benyttes tidligere i samme avsnitt (på side 134, linje 5). 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1395) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Støtte på side 134 / Linje: 10  

Innspill: Det er flott å bruke begrepet «de frie mediene» i stedet for noe annet, f.eks. «de tradisjonelle mediene»! 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1396) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Setningen «På hver sin måte bidrar både kultur, frivillighet, idrett og medier til et sterkere og mer levende 
demokrati.» endres til:  

«På hver sin måte bidrar både idrett, frivillighet, frie medier og andre kulturuttrykk til et mer mangfoldig, sterkere og mer 
levende demokrati i et rikt samfunn.» 

Kommentar: Dersom idrett implisitt eller eksplisitt blir definert som kultur, bør det omtales som et kulturuttrykk og ikke bli 
sidestilt med kultur i seg selv. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1397) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 13 

Innspill: Setningen «Kulturvirksomheter kjennetegnes av en streben etter nyskaping. Endres til: «Kulturvirksomheter 
kjennetegnes ofte av at menneskene der er konsentrert om nyskaping og å lage gode opplevelser og mindre av omsetning 
og overskudd.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1398) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 134 / Linje: 14 - 15 

Innspill: Setningen «Her får vi nye perspektiver for å forstå verden, men også til å forandre den.» strykes. 

Kommentar: Nøyaktig det samme står i realiteten på linje 9 – 11. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1399) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 15  

Innspill: Ordene «kunst og kultur» endres til «kultur, spesielt kunsten» i setningen «…, samtidig er kunst og kultur, spesielt 
kunsten en viktig del av ytringsfriheten»  
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Kommentar: Definere kunst som et av de viktigste kulturuttrykkene ifm ytringsfriheten. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1400) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 16  

Innspill: Ordet «museer» endres til «muséer» i setningen «Teater, muséer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner 

er …»  

Kommentar: Korrekt flertallsform og aksent. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1401) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 16  

Innspill: Formuleringen «og andre kunst- og kulturinstitusjoner» endres til «og lignende kulturinstitusjoner» i setningen 
«Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og lignende kulturinstitusjoner og er …» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1402) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 134 / Linje: 17- 18  

Innspill: Setningen «Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gjør oss engasjert i samfunnet» strykes. 

Kommentar: Unødvendig pompøs svada 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses til forslag # 1389 og 1390) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1403) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 134 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «sterke» endres til «styrke» i kulepunktet «sterke styrke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og 
museer» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1404) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 29  

Innspill: Ordet «museer» endres til «muséer» i kulepunktet «sterke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og 
muséer» 

Kommentar: Korrekt flertallsform og aksent. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1406) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 134 / Linje: 32  

Innspill: Kulepunktet «bedre vilkår for kunst- og kulturgründere» endres til «bedre vilkår for kulturgründere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1407) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 135 / Linje: 2  
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Innspill: Kulepunktet «et sterkt kildevern» endres til «et absolutt kildevern for redaktørstyrte medier» 

Kommentar: Koordinere denne teksten med teksten på side 143, linje 15 og side 143, linje 20. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1408) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Slette på side 135 / Linje: 3 

Innspill: Kulepunktet «bedre utnyttelse av det digitale delingspotensialet» strykes. 

Kommentar: Må sees i sammenheng med kap 16.15, side 145, og forslag til nytt kulepunkt om åndsverk/ rettighetshavere 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1409) Randi Lervik / type: Endre på side 135 / Linje: 8 - 13  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Venstre vil sikre kulturens uavhengighet. For at kulturlivet skal bidra med en stor variasjon av perspektiver, må den 
underlegges færrest mulig politiske føringer. Vi mener staten har en demokratisk forpliktelse til å støtte kulturlivet og gi alle 
like muligheter til tilgang til kulturelle opplevelser og skapende steder. Da trengs en god og forutsigbar offentlig 
finansiering. Staten alene kan imidlertid ikke finansiere hele bredden av kulturen. Venstre vil legge til rette for et mangfold 
av finansieringskilder.»  

Kommentar: Innledningen fokuserer på Høyre-politikk for å få private med på betale, ref. «mangfold av finansieringskilder» 
og markedstenkning i finansiering av statlige institusjoner. Dette henger lite sammen med de konkrete tiltakene som 
kommer under.  «Venstre vil sikre kulturens uavhengighet» Da trengs en god og forutsigbar offentlig finansiering, like mye 
som et mangfold av finansieringskilder  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1410) Randi Lervik / type: kommentar på side 135 / Linje: 10 - 19  

Innspill: linje 10 - 11: For at kulturlivet skal bidra med en stor variasjon av viktige perspektiver, må den underlegges færrest 
mulig politiske føringer. Henger dårlig sammen med/høres litt paradoksalt ut mot tiltaket i linje 18 - 19 under: kreve at 
statlige kunst- og kulturinstitusjoner løfter frem ny kunst ved offentlige innkjøp Stryk gjerne!  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1412) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Slette på side 135 / Linje: 16 - 
17  

Innspill: Hakepunktet «gjennomgå statlige og kommunale regelverk for oppdragskunst i det offentlige som» strykes. 

Kommentar: KORO (Kunst i Offentlige ROm) er en nødvendig og viktig ordning for å sikre kvalitet på utsmykking av 
offentlige rom. Kunstneriske vurderinger bør ikke overlates til lokalpolitikere.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1413) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 135 / Linje: 18  

Innspill: Ordene «kunst– og» strykes fra hakepunktet «kreve at statlige kunst- og kulturinstitusjoner løfter frem ny kunst 
ved offentlige innkjøp». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1414) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 135 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «flytte mer kulturmakt ut i regionene, slik at de får større innflytelse over fordeling av kulturmidler i 
sin region» strykes. 

Kommentar: Enten må vi være mer konkrete på hva av «makt» vi faktisk vil flytte, eller så må punktet strykes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1415) Randi Lervik / type: Endre på side 135 / Linje: 20 - 21  

Innspill: Hakepunktet «flytte mer kulturmakt ut i regionene, slik at de får større innflytelse over fordeling av kulturmidler i 
sin region» endres til: 

«flytte mer kulturmakt ut i regionene, i form av midler og kompetanse/stillinger for å styrke mangfold og bredde i 
kulturperspektivene.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1416) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 135 / Linje: 25 - 26  

Innspill: Ordene «dannelse og integrering» legges til slutt i setningen «Bibliotekene har en unik rolle som møteplass og 
arena for offentlig samtale, og debatt, dannelse og integrering.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1417) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 135 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Ordene «og voksne» legges til i setningen «Tilgang til litteratur og samtale om denne er viktig for alle barn og 
voksne, både i opplæringsøyemed og i dannelse.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (den opprinnelige setningen relateres til den påfølgende om skolebibliotek) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1418) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 135 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Setningen «Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek og legge ansvaret for disse under Kulturdepartementet.» 
strykes. 

Kommentar: La oss for all del lovfeste alle gode hensikter … not. Og hva betyr egentlig «initiere en egen lov»? Litt for en lov?  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1420) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 135 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Formuleringen «Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek,» endres til «Vi vil lovfeste skolebiblioteket,» i 
setningen «Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek, Vi vil lovfeste skolebiblioteket, og legge ansvaret for disse under 
Kulturdepartementet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1421) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 135 / Linje: 30 - 31  

Innspill: Ordet «under» endres til «til» i setningen «Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek, og legge ansvaret for disse 
under til Kulturdepartementet.» 

Kommentar: Erstatte ordet «under» med ordet «til». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1422) Trine Skei Grande / partileder type: Slette på side 136 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Formuleringen «ved å fordele midlene til landets folkebibliotek,» strykes fra hakepunktet: «revidere 
innkjøpsordningene for litteratur ved å fordele midlene til landets folkebibliotek, og blant annet sørge for at de inkluderer 
digitale plattformer»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1423) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 136 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«lovfeste skolebiblioteket og gjennom dette blant annet legge ansvaret for disse til Kulturdepartementet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (alt må ikke stå både i brødtekst og som hakepunkt.» 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1424) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 136 / Linje: 4 

Innspill: Nytt hakepunkt  

«arbeide for at biblioteklovens krav til bibliotekenes samfunnsoppdrag kan innfris» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1425) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 136 / Linje: 9  

Innspill: Setningen «Historien vår utfordrer samtiden.» endres til: 

«Historien vår utfordrer oss og øker kunnskapen vår om samtiden.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1426) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 136 / Linje: 19  

Innspill: Forklare hva «Museumsreformen» er i en faktaboks. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1427) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 136 / Linje: 21  

Innspill: Nytt avsnitt: 
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«Norge mangler en samisk kunstmuseum. Fraværet av samisk kunst i norske kunstinstitusjoner og norsk kunsthistorie er 
påtagelig. Innsamlingen av kunst til et fremtidig samisk kunstmuseum har pågått siden 1979, og samlingen består nå av 
over 1.300 verker fra Sápmi.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1433 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1428) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 136 / Linje: 22  

Innspill: Ordet «styrke» endres til «øke bevilgningene til» i hakepunktet «styrke øke bevilgningene til kulturminnefondet 
slik at flere private eiere kan få tilskudd…» 

Kommentar: Mer presis beskrivelse av hva vi vil + et bidrag til å sanere «styrke-punkt». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1429) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 136 / Linje: 26 - 27  

Innspill: Ordet «små» endres til «verneverdige» i hakepunktet «videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen 
små verneverdige og utsatte håndverksfag i kulturfeltet»  

Kommentar: Bytte ut «små» med «verneverdige» fordi størrelsen og omfanget vel er tatt i vare av om det er utsatt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1431) Solveig Schytz / type: Legge til på side 136 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke vilkårene for forskning i museene med forskningsmidler og synliggjøring av publisering» 

Kommentar: Ref siste avsnitt i kap 16.3 , linje 18-20 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1436 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1433) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 136 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«iverksette arbeidet med å få etablert et samisk kunstmuseum, Sámi Dáiddamusea» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1427 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1434) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 136 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre vår kulturarv mer tilgjengelig ved omfattende digital registrering, bedre utlånsordninger til lokale museer og midler 
til fornyelse og restaurering» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1436) Trine Skei Grande / partileder type: Legge til på side 136 / Linje: 28  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse  



 

 342 

✓ utarbeide handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslep på museum og arkiv.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1437) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 136 / Linje: 28 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at ansvar for kulturminner også fra etter 1850 overføres fra kommunen til fylkeskommune» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1438) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 137 / Linje: 11  

Innspill: Dersom «Svømmeopplæring i barnehagen» er et standardisert konsept, burde dette bli forklart i en faktaboks, 

gjerne med en link til mer informasjon. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1439) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 137 / Linje: 16 - 17 

Innspill: Formuleringen «, og at støtteordningene tilpasse befolkningens ønsker og behov» strykes og begraves for evig og 
alltid fra hakepunktet «sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig, og at støtteordningene tilpasse befolkningens 
ønsker og behov.» 

Kommentar: Dette er det sprøeste forslaget i hele Stortingsvalgprogrammet. Jeg kunne gjerne ønske meg flere 
kunstgressbaner og en ny svømmehall i nærområdet mitt. Behov for det er det også. Supert at Venstre vil stille opp med 
nødvendige penger. Hvordan i all verden skal Venstre «sørge for at det er støtteordninger til mine behov»? 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1440) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 137 / Linje: 20  

Innspill: Hakepunktet «bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette» endres til. 

«det skal utarbeides en nasjonal plan for idrettsanlegg, slik at det blant annet bygges flere nasjonalanlegg for idretter som 
mangler dette.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1441) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 137 / Linje: 21 - 22 

Innspill: Formuleringen «tilskudd fra tippemidler» endres til «statlig tilskudd» i hakepunktet «gjøre alle vesentlige 
anleggstyper berettiget til tilskudd fra tippemidler statlig tilskudd, uavhengig av idrett.» 

Kommentar: Tilpasses programmet for øvrig om at «tippemidlene» som sådan skal avvikles.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1442) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 137 / Linje: 23 

Innspill: Hakepunktet «utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon» strykes. 



 

 343 

Kommentar: Det bør ikke bevilges mer penger til Olympiatoppen enn det allerede gjøres. Dette punktet medfører nettopp 
det. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1443) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 137 / Linje: 28 - 29  

Innspill: Hakepunktet «vurdere idrettsrådenes rolle i kommunene, og forankre prioriteringen av anlegg bedre lokalt» 
strykes. 

Kommentar: Hører hjemme i et kommuneprogram. Vi kan ikke vedta bedre forankring lokalt av prioriteringen av anlegg. 
Uenighet om prioriteringer er ikke uvanlig, men prosessene er preget av ulike høringer før vedtak om prioriteringer blir gjort. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1443B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 137 / Linje: 28 - 29 

Innspill: Hakepunktet «vurdere idrettsrådenes rolle i kommunene, og forankre prioriteringen av anlegg bedre lokalt» 

strykes. 

Kommentar: Helt umulig å skjønne hva det er vi vil oppnå? Og må vi virkelig programfeste at vi vil vurdere idrettsrådene? 
Nei. Vi må ikke det. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1444) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 137 / Linje: 30 - 31 

Innspill: Hakepunktet «gjennomgå vilkårene for egenorganisert idrett, og vurdere om en andel av spillemidler skal 
øremerkes til dette» endres til: 

«gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett.» 

Kommentar: Mer presist om hva vi faktisk vil. Helt unødvendig å vurdere «en andel av spillemidler» når det er en ordning vi 
vil avvikle. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1446) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 137 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Slette første delen av setningen «Mye av folks organiserte liv foregår utenfor offentlig og privat sektor, og» 
strykes fra setningen «Mye av folks organiserte liv foregår utenfor offentlig og privat sektor, og Svært mange gjør en frivillig 
innsats som deltaker i det lokale revylaget, i fotoklubben, i skolekorpset, kor, dansegrupper og teatergrupper. 

Kommentar: Unødvendig første del av setningen. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1447) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 138 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «etablere» endres til «legge til rette for» i hakepunktet «etablere legge til rette for møteplasser og lokaler 
til kulturarbeid for frivillige aktører» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1448) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 138 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «flere» legges til i hakepunktet «etablere flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører.» 
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Kommentar: Legge til ordet «flere» mellom ordene «etablere» og «møteplasser». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1449) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 138 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «etablere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører» endres:  

«øke de statlige tilskuddsordningene til etablering av møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører» 

Kommentar: Ansvaret for møteplasser og lokaler ligger til kommunene. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1450) Kjartan Almenning / type: Legge til på side 138 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«trappe opp full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning 
for frivillighetseide bygg som idrettsanlegg.»  

Kommentar: Begrunnelse: Viktig sak for frivilligheten, og et saksområde vi har prioritert i alt. statsbudsjett 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1451) Hilde Vestrheim / type: Legge til på side 138 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«gjennomføre en helhetlig gjennomgang av statens tilskuddsordninger overfor organisasjoner i frivillig sektor, med sikte på 
mer objektive kriterier for statlig støtte på tvers av sektorer og departement.»   

Kommentar: Begrunnelse: I dag preges statlig tilskuddspolitikk av å være nokså tilfeldig. Enkelte sektorer, som tros- og 
livssynssamfunn og barne- og ungdomsorganisasjoner, har detaljert regelverk og høy forutsigbarhet. I enkelte andre 
sektorer er det få krav og mye «trynefaktor» som fører til at enkelte organisasjoner kan tilgodeses og andre få straff ved 
regjeringsskifter og ved budsjettforhandlinger i Stortinget. Frivillige organisasjoner er en vital del av demokratiet og bør ha 
en armlengdes avstand til politikken, blant annet ved at de ikke gjør seg avhengige av enkeltpartier eller «sider» i politikken. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1453) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 138 / Linje: 14 

Innspill: Forklare hva «Kulturskolen» er i en faktaboks. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1454) Trine Skei Grande / partileder type: Endre på side 138 / Linje: 14 - 16  

Innspill: Formuleringen «den viktigste arenaen» endres til «viktig» i setningen «Kulturskolen er den viktigste arenaen viktig 
for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk, og er samtidig viktig for å dyrke frem talentene.  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1455) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 138 / Linje: 18  

Innspill: Forklare hva «Den kulturelle skolesekken» er i en faktaboks. 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1456) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 138 / Linje: 18 - 21  

Innspill: Setningene «Den kulturelle skolesekken må først og fremst la elevene få oppleve kvalitetskunstuttrykk. Venstre vil 

også innføre et tilbud for barnehagebarna (den kulturelle sandkassa) etter modell av den kulturelle skolesekken.» strykes. 

Kommentar: «kvalitetskunstuttrykk»? Hvem skal bestemme det? Og «den kulturelle sandkassa». Virkelig? Vi må prioritere. I 
kulturkapitlet kastes det penger etter absolutt alt og alle. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1457) Randi Lervik / type: Endre på side 138 / Linje: 18 - 19  

Innspill: Setningen «Den kulturelle skolesekken må først og fremst la elevene få oppleve kvalitetskunstuttrykk.» endres til:  

«Barn og unge skal også ha like muligheter til kunst- og kulturopplevelser. Den kulturelle skolesekken er vår viktigste 
ordning for at alle elever skal få møte profesjonell kunst av høy kvalitet i et mangfold av uttrykk.»  

Kommentar: Setninga slik den står, får meg til å tenke at Dks i stor grad ikke formidler kvalitet i dag. Det stemmer ikke, i alle 
fall ikke i Nordland hvor jeg hører til. Kvalitet ligger som et av grunnpremissene i Stortingets vedtak om ordninga.  Dette er 
det Stortinget har vedtatt om kvalitet i Dks: Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg 
kunstnarleg kvalitet.  Sender inn som eget innspill, forslag ang. finansiering av Dks.   

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1458) Randi Lervik / type: Legge til på side 138 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«flytte finansiering av den kulturelle skolesekken fra Norsk Tippings spillemidler til finansiering over statsbudsjettet.»  

Kommentar: det står i kapitlet 16.4, linje 26 - 27 at kulturlivet, idretten og lag og foreninger skal frigjøres fra Norsk Tipping 
osv, - mener det bør framgå helt tydelig at dette også gjelder for Den kulturelle skolesekken. Bevilgningene til denne 
ordninga, som har vært særdeles vellykket, i alle fall i Nordland, har stått på status quo i mange år. Og ikke blitt 
indeksregulert pga denne finansieringsordninga. Dette gjør at penger til kunst og kultur til barn og unge reellt er redusert 
over år.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt av andre forslag) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1459) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 138 / Linje: 26 

Innspill: Forklare hva «Frifond-ordningen» er i en faktaboks. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1461) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Legge til på side 139 / Linje: 4 

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Det er en forutsetning at produsentene av utenlandske nettspill som deltar i prøveprosjektperioden skal yte tilskudd på lik 
linje med produsentene av norske nettspill. Videre må begrensninger i forhold til spilleavhengighet dokumenteres.» 

Kommentar: Dette er kjernen i debatten som må besvares før en åpner opp for utenlandske spilleselskap. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1462) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 139 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle» endres til: 

«avvikle Norsk Tippings monopol på hasardspill. Alle hasardspill skal ha en aldersgrense på 18 år. Loven må endres så den 
regulerer ferdighetsspill og kasinodrift.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1465) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 139 / Linje: 9 - 10 

Innspill: Tallet «fire» endres til «tre» i hakepunktet «endre tippenøkkelen slik at det blir en jevnere fordeling av 
spilleoverskuddet mellom de fire tre formålene»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1466) Kjartan Almenning / type: Endre på side 139 / Linje: 10 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Utforme regelverket om spillreklame og pengespill slik at norske og utenlandske aktører har like konkurransevilkår, og 
stanse Norsk Tippings gratisreklame på NRK.» 

Kommentar: Et titalls norske TV-kanaler har hovedkontor i England og sender reklame for ulovlige og uregulerte pengespill 
til norske TV-seere, blant annet Discovery (Eurosport) som sender norsk fotball, OL og vinteridrett. De store inntektene fra 
spillreklame gjør også at utenlandske kringkastere kan utkonkurrere aktører som sender fra Norge og følger norske regler. 
Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1467) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 139 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Setningen «Kunnskap om språk, historie, religion, kultur og kulturkonflikter er viktig i møte med andre mennesker, 

både geografisk, kulturelt og politisk.» endres til  

«Kunnskap om kulturen gjennom språk, historie, religion, verdensanskuelsen og motsetninger som kan oppstå på grunn av 
forskjeller i disse er viktig i møte med andre mennesker som har en annen bakgrunn enn oss selv.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1468) Roger Granum / Oppland Venstre type: Legge til på side 139 / Linje: 20  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Venstre vil legge til rette for film- og tv-produksjon i hele landet gjennom styrking av regionale filmfond og filmsentra. 
Innen filmproduksjon skal det satses på både kvantitet og kunstnerisk kvalitet. For å heve det kunstneriske nivået er det 
nødvendig å ha høy frekvens på produksjon for å gi erfaring.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1469) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 139 / Linje: 21  

Innspill: Nytt underkap. 16.8.1 (opprinnelig 16.8.1 blir 16.8.2) 

«16.8.1 Kunstnere og visningsarenaer   
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De statlige kunstnerstipendene er viktig for å utvikle kunstlivet og gi økonomisk forutsigbarhet for kunstnere. Det er viktig å 
hold fast ved stipendordningene for å sikre kunsten frihet og rom for det eksperimentelle og nyskapende. Det er viktig med 
en jevn økning i antallet kunstnerstipender, slik at en åpner for nye kunstnere og kunstformer.  Det er samfunnets oppgave 
å sikre at det finnes gode nok rammevilkår og infrastruktur for produksjon og visning av kunst. Dette må sikres gjennom 
profesjonelle visningslokaler, og forutsigbare budsjetter for etablerte kunstinstitusjoner og kunstnersentre som besitter 
verdifulle kunstfaglige kompetansemiljøer over hele landet. Statlige tildelinger må ta høyde for at visning av og produksjon 
av kunst finner sted over hele landet, og at kunst og kultur er nødvendig god samfunnsutvikling i både små og store 
kommuner.»    

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1470) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 139 / Linje: 33 - 34  

Innspill: Ordet «flere» legges til i hakepunktet «etablere flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for 

kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfeltet.» 

Kommentar: Legge til ordet «flere» mellom «etablere» og «møteplasser». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1471) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Slette på side 140 / Linje: 4  

Innspill: Hakepunktet «legge til rette for kunstnerisk næringsliv» strykes. 

Kommentar: Begrepet «kunstnerisk næringsliv» gir ikke mening. De to neste kulepunktene er tilstrekkelig. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1472) Roger Granum / Oppland Venstre type: Legge til på side 140 / Linje: 4 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke tilskudd til kulturbygg gjennom tippemidlene» 

Kommentar: De siste par årene er statlig tilskudd til kulturbygg og rehabilitering halvert. I hele landet blir det et stort 
etterslep etter nødvendig rehabilitering og oppgradering. Det er ikke de store kulturhusene i byene som lider, men små og 
mellomstore scener, produksjonslokaler og samfunnshus. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1473) Trine Skei Grande / partileder type: Endre på side 140 / Linje: 4 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1474) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Legge til på side 140 / Linje: 13  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms» 

Kommentar: mva-regelverket slår i dag svært ulikt ut for ulike typer kulturinstitusjoner, noe som skaper uforståelig og 
urimelig forskjellsbehandling av ulike institusjoner 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1475) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 140 / Linje: 13  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «øke antallet kunstnerstipender.  
✓ styrke kulturrådets budsjetter med sikte på å øke midler til det frie kunstfeltet desentralisere deler av 

kulturrådets fondsmidler utvide arrangørstøtten til også å gjelde mindre visningsarenaene over hele landet.  
✓ sikre forutsigbare rammer for kunstproduksjon og visning av kunst over hele landet ved å føre tilbake til 

Statsbudsjettet fra kulturrådets post 74, kunstinstitusjoner og kunstnersentre som tidligere hadde fast post på 
Statsbudsjettet.  

✓ støtte opp om landsdelsmusikerordningen.  

✓ doble midlene til nasjonale filmfond.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1476) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 140 / Linje: 25 - 26 

Innspill: Hakepunktet «endre den norske insentivordning for film og TV til en regelstyrt ordning uten søknadsfrist» strykes. 

Kommentar: En «regelstyrt ordning uten søknadsfrist» = åpen lommebok uten mulighet for budsjettkontroll.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1477) Solveig Schytz / type: Legge til på side 140 / Linje: 26 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge til rette for kunst- og kulturfaglig samarbeid og utveksling over grensene  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1478) Solveig Schytz / type: Legge til på side 140 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«bidra til å styrke utvikling og ettervekst av kulturledere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1479) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 140 / Linje: 33  

Innspill: Formuleringen «legge til rette for» endres til «støtte og stimulere til» i hakepunktet «legge til rette for støtte og 
stimulere til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1480) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 140 / Linje: 35  

Innspill: Ordet «musikkliv» endres til «musikanter» i hakepunktet «lage økonomiske ordninger for å sikre norske musikkliv 
musikanter inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1481) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 140 / Linje: 36 

Innspill: Ordet «kringkasting» endres til «formidling» i hakepunktet «lage økonomiske ordninger for å sikre norske 
musikkliv inntekter fra kringkasting formidling uavhengig av plattform» 

Kommentar: «Kringkasting» er teknisk sett en spesifikk metode (les om andre teknikker på samme nivå på 
https://en.wikipedia.org/wiki/Routing#Delivery_schemes ), så det generelle uttrykket bør være «formidling». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1482) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 140 / Linje: 36  

Innspill: Formuleringen «uavhengig av plattform» endres til «uavhengig av allment tilgjengelig plattform» i hakepunktet 
«lage økonomiske ordninger for å sikre norske musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av allment tilgjengelig 
plattform» 

Kommentar: Det er vel meningen å kun gi støtte til noe som formidles og er tilgjengelig på allment tilgjengelige plattformer 
og ikke ekskluderende/eksklusive plattformer; med fremveksten av sistnevnte bør dette spesifiseres. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1483) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 141 / Linje: 6  

Innspill: Ordene «kunst- og kulturopplevelser» endres til «kunstopplevelser» i setningen «Kulturbedriftene er mangfoldige 
og favner blant annet kunst- og kulturopplevelser, design, film, matopplevelser…»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1484) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 141 / Linje: 15 - 20  

Innspill: Hakepunktene «etablere møteplasser og stille lokaler til disposisjon …», «forenkle regelverk og stille færre krav» 
og «gi kulturgründere sosiale rettigheter…» strykes 

Kommentar: Gjentakelse 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1484B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 141 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Hakepunktet «etablere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturarbeidere og frivillige aktører på 
kulturfeltet» strykes. 

Kommentar: Kommunal oppgave, og til forveksling likt det som står på side 138 linje 4. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1485) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 141 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Ordet «flere» legges til i hakepunktet «etablere flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for 

kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet» 

Kommentar: Legge til ordet «flere» mellom ordene «etablere» og «møteplasser». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom # 1483 blir vedtatt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1486) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 141 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Hakepunktet «gi kulturgründere sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med 
foreldrepermisjon» endres til: 

«gi kulturgründere bedre sosiale rettigheter» 

Kommentar: Svært upresist punkt. Kulturgründere har sosiale rettigheter, de er på enkelte punkt (ikke foreldrepermisjon) 
dårligere enn for vanlige ansatte  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom # 1483 blir vedtatt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1487) Kjartan Almenning / type: Legge til på side 141 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke kunstnerassistentordningen som gjør det mulig for nyutdannede kunstnere å øke både kunstfaglig og 
bedriftsteknisk kompetanse i lære hos etablerte kunstnere» 

Kommentar: Vi har selv innført ordningen 
Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1488) Solveig Schytz / type: Legge til på side 141 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1489) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 141 / Linje: 28 - 30  

Innspill: Ordene «som Dramatikkens hus og Norske teater som» strykes fra setningen «For å styrke nynorsken, mener vi 
det er viktig å sikre støtte til institusjoner som Dramatikkens hus og Norske teater som legger til rette for bruk av nynorsk 
på scenen.» 

Kommentar: Fjerne eksemplene «Dramatikkens hus og Norske teater som». 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1490) Peder Hauge og Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 141 / Linje: 29  

Innspill: Egennavnet «Norske teater» endres til «Det norske teatret» i setningen «For å styrke nynorsken, mener vi det er 
viktig å sikre støtte til institusjoner som Dramatikkens hus og Norske Det norske teater som legger til rette for bruk av 
nynorsk på scenen.» 

Kommentar: Fordi det er dette som er det riktige namnet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1491) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 141 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Legge til ordet «levende» i setningen «For å styrke nynorsken, mener vi det er viktig å sikre støtte til institusjoner 
som Dramatikkens hus og Norske teater som legger til rette for levende bruk av nynorsk på scenen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1492) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 142 / Linje: 2 

Innspill: Ordet «alle» strykes fra hakepunktet «styrke nynorskundervisningen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker 
på nynorsk, og ved…» 

Kommentar: Generelt problem i hele programmet ved at «alle» barnehager skal gjøre eller pålegge alskens. For 
familiebarnehager er dette helt uaktuelt. De «får» i utgangspunktet ingen bøker. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1493) Peder Hauge og Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 142 / Linje: 2 - 4  

Innspill: Hakepunktet «styrke nynorskundervisningen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og ved å 
stille krav om sidemålsandel i lærebøker i andre fag enn norsk.» endres til: 

«Styrke nynorskopplæringen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning 
med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder.» 

Kommentar: Intensjonen i det opprinnelege framlegget er godt, men det at bokmålet dominerer slik det gjer i dag gjer både 
at bokmålselevar og nynorskelevar møter for lite nynorsk. Det opprinnelege framlegget møter utfordringa for 

bokmålselevane, men forsterkar utfordringa for nynorskelevane.  Den språklege utryggleiken til nynorskelevane som ser 
for lite av sitt språk rundt seg vil kunne bli forsterka av å få meir bokmål i skulekvardagen. Nynorskelevane treng å sjå meir 
nynorsk rundt seg og å lese meir nynorsk for å bli trygge nynorskbrukarar. Omfanget av bokmål rundt nynorskelevane blir 
oppgjeven som ein årsak til språkskifte frå nynorsk til bokmål 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1493B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 142 / Linje: 2 - 4  

Innspill: Hakepunktet «styrke nynorskundervisningen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og ved å 

stille krav om sidemålsandel i lærebøker i andre fag enn norsk.» endres til: 

«Styrke nynorskopplæringen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning 
med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder.» 

Kommentar: Intensjonen i det opprinnelege framlegget er godt, men det at bokmålet dominerer slik det gjer i dag gjer både 
at bokmålselevar og nynorskelevar møter for lite nynorsk. Det opprinnelege framlegget møter utfordringa for 

bokmålselevane, men forsterkar utfordringa for nynorskelevane.  Den språklege utryggleiken til nynorskelevane som ser 
for lite av sitt språk rundt seg vil kunne bli forsterka av å få meir bokmål i skulekvardagen. Nynorskelevane treng å sjå meir 
nynorsk rundt seg og å lese meir nynorsk for å bli trygge nynorskbrukarar. Omfanget av bokmål rundt nynorskelevane blir 
oppgjeven som ein årsak til språkskifte frå nynorsk til bokmål 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1494) Peder Hauge og Sveinung Rotevatn / type: Endre på side 142 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Hakepunktet «at minst 25 prosent av verbalinnslagene i NRK radio og TV fortsatt skal være på nynorsk» endres til:  

«at NRK skal bruke minst 25 % nynorsk på alle sine plattformer» 

Kommentar: Særleg nrk.no er eit viktig bidrag til nynorsk i det offentlege. Med det redaksjonelle nynorskforbodet i dei 
største riksavisene våre, er nrk.no den einaste nettavisene blant riksdekkande media som brukar nynorsk. Det er avgjerande 
viktig at dei held fram med det for å auke tilfanget av nynorsktekst rundt oss alle, for å vere gode språklege førebilete, og 

for å syne at nynorsken høver over alt i samfunnet.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1494B) Fylkesårsmøte 2017 / Sogn og Fjordane Venstre type: Endre på side 142 / Linje: 5 - 6  
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Innspill: Hakepunktet «at minst 25 prosent av verbalinnslagene i NRK radio og TV fortsatt skal være på nynorsk» endres til:  

«at NRK skal bruke minst 25 % nynorsk på alle sine plattformer» 

Kommentar: Særleg nrk.no er eit viktig bidrag til nynorsk i det offentlege. Med det redaksjonelle nynorskforbodet i dei 
største riksavisene våre, er nrk.no den einaste nettavisene blant riksdekkande media som brukar nynorsk. Det er avgjerande 
viktig at dei held fram med det for å auke tilfanget av nynorsktekst rundt oss alle, for å vere gode språklege førebilete, og 

for å syne at nynorsken høver over alt i samfunnet.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1495) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 142 / Linje: 7 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at minst 25 prosent av nyhetsartiklene på NRKs nettsider skal være på nynorsk for nyheter i bokmålsdominerte regioner» 

Kommentar: Legge til et punkt om målformfordelingen på NRKs nettsider. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (ivaretatt i forslag #1494 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1496) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 142 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«at minst 75 prosent av nyhetsartiklene på NRKs nettsider skal være på nynorsk for nyheter i nynorskdominerte regioner.» 

Kommentar: Legge til et punkt om målformfordelingen på NRKs nettsider. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1497) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 142 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«iverksette ny språklov som vedtatt av Stortinget i 2009.» 

Kommentar: Vi har nå ventet lenge på språkloven, og trenger sårt denne anerkjennelsen for å styrke og ivareta rettighetene 
til minoritetsspråkene i Norge. Norsk tegnspråk har stadig lav status, og mange forstår fremdeles ikke at det er et eget språk 
og ikke et hjelpemiddel.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1498) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 142 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ta vare på Språkrådet og dets unike kompetanse ved å skjerme det for desentralisering» 

Kommentar: I Norge er det for tiden kun fire døve med mastergrad i tegnspråklingvistikk, og de er alle etablert i Oslo. 
Riktignok er ikke alle fire ansatt i Språkrådet. En desentralisering vil kunne føre til et Språkråd uten kompetanse i tegnspråk, 
og det er svært uheldig all den tid Venstre ønsker å være et tegnspråkparti. Språkrådet er forøvrig en etablert instans, og det 
er derfor ikke ønskelig å tvinge arbeidstakere til å flytte.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1500) Kjartan Almenning / type: Slette på side 142 / Linje: 22 -23  

Innspill: Formuleringen «, og øke støtten til foreninger som Foreningen !les og Leser søker bok» strykes fra hakepunktet 

«styrke de nasjonale leseprosjektene, og øke støtten til foreninger som Foreningen !les og Leser søker bok» 

Kommentar: Prinsipielt uheldig å gå til valg på å bevilge penger til navngitte enkeltorganisasjoner 
Landsstyrets innstilling: Innstilles  
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1501) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 142 / Linje: 24 - 25  

Innspill: opprettholde fastprisordningen for bøker den første tiden etter utgivelsen 

Kommentar: Presisere hvor lang tid ordningen skal gjelde i stedet for bare å nevne «den første tiden etter utgivelsen». 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1502) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 142 / Linje: 30  

Innspill: Tillegg etter setningen «…er grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn:»  

«Nye media, endrede lesevaner og produksjon av falske nyheter utfordrer samfunnet». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1503) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 143 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Hakepunktet «etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til 
større graveprosjekter» strykes. 

Kommentar: Igjen er det en liten orgie i punkter som medfører økte offentlige kostnader. Her må det prioriteres. Og hvorfor 
det skal være regionalt og fondsordninger er rimelig uforståelig. Skal det være en støtteordning for gravejournalistikk så bør 
den i hvert fall ikke øremerkes lokal- og regionalpresse. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1504) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 143 / Linje: 14  

Innspill: Ordene «økonomisk sunne» strykes fra setningen «…, må vi ha et mangfold av frie, og uavhengige og økonomisk 
sunne medier.»   

Kommentar: Det kan definitivt diskuteres hva «økonomisk sunne» medier betyr. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1505) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Slette på side 143 / Linje: 22  

Innspill: Hakepunktet «at varslernes stilling skal styrkes ved å fjerne arbeidsmiljølovens krav om forsvarlig varsling og 
kritikkverdige forhold» strykes. 

Kommentar: Punktet ser ikke ut til å høre hjemme i punkt 16.12, men så til realiteten. Varsling er et vanskelig tema hvor en 
uansett regelsett får avgrensningsspørsmål og konfliktpotensiale. Hvilket rettsvern skal de som varselet gjelder ha om ikke 
varselet i det minste tilfredsstiller noen kriterier? Og blir situasjonen noen lettere for varsleren om det ikke foreligger et 
minstemål av krav for at det skal være et varsel? Hvordan skal det da dokumenteres at det er et varsel slik at varsleren får 
spesielle rettigheter som AML gir? Etter mitt skjønn så bør en ikke tukle med så alvorlige ting uten at det fremgår klart hva 
det er som eventuelt bedrer situasjonen, ikke minst for varsleren, men også for den varselet gjelder. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1506) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Nytt forslag på side 143 / Linje: 26  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«øke den offentlige støtten til sakprosabøker til samme støttenivå som for skjønnlitterære bøker. Antall sakprosabøker for 
barn og unge, må økes til samme nivå i Kulturrådets innkjøpsordning for skjønnlitterære bøker for barn og unge.»  
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Kommentar: Forlagene får 5 % høyere tilskudd for å gi ut skjønnlitterære bøker enn for å utgi sakprosa. Det er langt flere 
skjønnlitterære bøker som kjøpes inn av Kulturrådet enn sakprosabøker. Det er mindre ramme for innkjøp av sakprosa. 
Innkjøp av kulturrådet gjør at bøkene blir tilgjengelige på bibliotekene. Det er sakprosa barn og unge ønsker og det er 
faktabøker som de låner mest. Dessverre blir det mest oversatte og tildels dårlige oversatte faktabøker barna har tilgang 
på, fordi disse blir billigere i produksjon.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1507) Kjartan Almenning / type: Endre på side 143 / Linje: 27 

Innspill: Overskriften i underkap. 16.13 «NRK-lisensen» endres til «NRK og allmennkringkasting» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1508) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 143 / Linje: 27 

Innspill: Overskriften i underkap. 16.13 «NRK-lisensen» endres til «Kringkastingsavgiften («NRK-lisensen»)» 

Kommentar: Den korrekte betegnelsen på «NRK-lisensen» er vel «Kringkastingsavgiften». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1507 vedtas som innstilt)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1509) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 143 / Linje: 31  

Innspill: Ordet «spredning endres til «formidling» i setningen «… allmennkringkaster med særlig ansvar for folkeopplysning 
og spredning formidling av kultur og kunnskap til alle.» 

Kommentar: Erstatte ordet «spredning» med ordet «formidling». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1510) Kjartan Almenning / type: Tillegg på side 143 / Linje: 35 

Innspill: Nytt avsnitt. 

«Modellen med minst to allmennkringkastere, hvorav minst en kommersiell, har vært en styrke for mediemangfoldet og 
må videreføres så lenge lineær TV er en viktig og mye brukt medieplattform. Det krever stabile rammevilkår for de 
redaksjonene som utgjør en motpol til NRKs dominerende nyhetsposisjon. En slik allmennkringkaster bør fortsatt ha både 
hovedkontor og nyhetsredaksjon utenfor Oslo.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1511) Haakon Riekeles / type: Endre på side 144 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Hakepunktet « vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og 
mediestøtte over statsbudsjettet « endres til : 

«vurdere å erstatte NRK-lisensen med flerårige finansieringsavtaler som skjermer NRK fra politisk innblanding og finansieres 
over statsbudsjettet.»« 

Kommentar: Særavgifter er regressive. Det er fint mulig å skjerme NRK fra hestehandler og politisk innflytelse selv om man 
finansierer det over statsbudsjettet hvis man har flerårige avtaler. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1512) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 144 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Hakepunktet «vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte 
over statsbudsjettet» endres til: 

«undersøke om det er fornuftig å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte 
over statsbudsjettet og gjøre det dersom de samfunnsfaglige og økonomifaglige rådene tilsier det» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1513) Kjartan Almenning / type: Tillegg på side 144 / Linje: 6 - 7 

Innspill: Ordene «i det digitale bakkenettet og» strykes i hakepunktet «sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i det 
digitale bakkenettet og i kabelnettet» . 

Kommentar: Dette gir ikke lenger mening etter at konsesjonen ble opphevet, og som følge av ny mediehverdag 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1514) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 144 / Linje: 19  

Innspill: Setningen «Venstre vil sikre at internett er tilgjengelig også for de små aktørene.» endres til:  

#Venstre vil sikre at informasjonen på Internett er tilgjengelig for alle, uavhengig av beskaffenhet, og at denne teknologien 
skal støtte opp under et marked som tilbyr jevnest mulig konkurranse mellom de forskjellige aktørene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1515) Geir Olsen/ Egne vegne type: Slette på side 144 / Linje: 28 

Innspill: Hakepunktet «lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører.» strykes 

Kommentar: Nei til lovfesting av alle gode hensikter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1516) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 144 / Linje: 28  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjøre det digitale nettverket kostnadsfritt og tilgjengelig for alle» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1517) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 144 / Linje: 31 - 33  

Innspill: Hakepunktet «kreve at aktører som Facebook, Google og Netflix er åpne om sin bruk av algoritmer til å 
strukturere adferd, påvirke preferanser, veilede forbruk, produsere innhold og signalisere kvalitet» strykes 

Kommentar: For det første er vel dette neppe praktisk gjennomførbart. Kva tvangsmakt sit staten Noreg med for å krevje at 
utanlandske selskap skal avsløre sine forretningshemmelegheiter? For det andre er eg i tvil om at dette eigentleg ville vore 
ein fordel for forbrukarane, dersom det mot formodning skulle vere gjennomførbart. Denne openheita om kva som styrer 
innhaldsvisning vil jo også tilflyte kommersielle aktørar. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1517B) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Slette på side 144 / Linje: 31 - 
33  

Innspill: Hakepunktet «kreve at aktører som Facebook, Google og Netflix er åpne om sin bruk av algoritmer til å 
strukturere adferd, påvirke preferanser, veilede forbruk, produsere innhold og signalisere kvalitet» strykes 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1518) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 144 / Linje: 31 - 33 

Innspill: Hakepunktet «kreve at aktører som Facebook, Google og Netflix er åpne om sin bruk av algoritmer…» endres til:  

«kreve at dominerende aktører som tilbyr sine varer og tjenester over Internett er åpne om sin bruk av algoritmer…» 

Kommentar: Erstatte «aktører som Facebook, Google og Netflix» med «dominerende aktører som tilbyr sine varer og 
tjenester over Internett». Selv om «som» er nevnt, unngå å spesifikt navngi aktører og i stedet generalisere punktet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1517 vedtas som innstilt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1519) Solveig Schytz / type: Slette på side 145 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Hakepunktet «intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv» strykes. 

Kommentar: Dette er nok en til dels umulig og ikke kostnadseffektiv løsning. Det er ikke alle arkiv/deler av arkiv som egner 
seg godt for digitalisering. Kan fort bli dyrere enn fysisk bevaring også.  Bevaring og innsamling, samt tilgjengeliggjøring er 
viktigere av papir- og digitalt skapte arkiv. Mange samfunnsområder (særlig private arkiv) er fortsatt for lite representert i 
bevart materiale. Her trengs det faktisk midler til styrking av dette arbeidet, bl.a. til stillinger og magasin. Mange arkiv og 
museer kunne gjøre mye mer om de hadde ressurser.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1520) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 145 / Linje: 2 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre en nasjonal regel om at alle møter i folkevalgte organ som kommunestyre, formannskap og byråd, skal 
videooverføres, lagres og legges ut på de enkelte forvaltningsorgans nettsider, med mindre møtet foregår for lukkede 
dører.»  

Kommentar: Ved å legge til rette for videooverføring og etterfølgende mulighet for gjennomgang av video for 
allmennheten, vil man kunne skape ytterligere åpenhet rundt saksbehandling og politiske prosesser. Det bør også være en 
frist for innføring av slike ordninger, og hvor sent et opptak kan gjøres tilgjengelig. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1521) Kjartan Almenning / type: Endre på side 145 / Linje: 4 - 5 

Innspill: Sitatet «Venstre vil gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig» endres til:  

«Venstre vil gjøre kunst og kultur lønnsomt å skape og mer tilgjengelig for alle» 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1522) Kjartan Almenning / type: Endre på side 145 / Linje: 9 - 11 

Innspill: Setningene «Derfor bør dagens åndsverkslov moderniseres for å stimulere til en levedyktig kulturproduksjon i dag. 
Vi må sikre at produsenter og kulturkonsumenter fleksibelt kan utnytte ny teknologi til distribusjon, samarbeid og 
utveksling av kulturuttrykk.» endres til: 
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«Det er et viktig samfunnsgode at det skapes og investeres i norsk kunst og kultur, og at det som produseres kan gjøres 
tilgjengelig for alle. Den som skaper et åndsverk skal ha vern mot misbruk og skal sikres rimelig vederlag for sitt bidrag. 
Samtidig må vernet balanseres opp mot hensynet til de som investerer i produksjon og hensynet til brukerne. Store globale 
aktørers inntreden i det norske markedet utgjør en alvorlig trussel for inntektsgrunnlaget til store deler av kulturnæringen, 
spesielt innenfor musikk, film og TV. Virkemidlene og lovgivingen derfor stimulere til verdiskaping og investeringer i norsk 
innhold, og sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre markeder, blant annet ved 
å unngå norske særreguleringer. Venstre mener at åndsverksloven bør moderniseres, slik at både forbrukere og de som 
produserer kan utnytte ny teknologi til distribusjon, samarbeid og utveksling av kulturuttrykk.» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1523) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 145 / Linje: 10  

Innspill: Setningen « Vi må sikre at produsenter og kulturkonsumenter fleksibelt kan utnytte ny teknologi til distribusjon, 
samarbeid og utveksling av kulturuttrykk.» endres til: 

«Vi må sikre at kulturprodusenter og forbrukere fleksibelt kan utnytte ny teknologi til distribusjon, samarbeid og utveksling 
av kulturuttrykk.» 

Kommentar: Erstatte «kulturkonsumenter» med «forbrukere» og legge «kultur»-delen til «produsenter». «Forbrukere» er et 
like presist begrep som «konsumenter» og bruk av ord som «konsumenter» gjør at partiet neppe blir oppfattet som mer i 
kontakt med folk, så det er vel smart å unngå slikt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (men bortfaller dersom forslag # 1521 vedtas som innstilt) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1524) Solveig Schytz / Solveig Schytz, Kristin Øygarden, Trine Noodt og Trond Åm type: Legge til på side 145 / Linje: 17  

Innspill: Nytt første hakepunkt:   

«sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform.» 

Kommentar: Slik dette kapittelet nå står sier det mye om endringer i åndsverksloven for å styrke bruker/forbrukers 
muligheter og rettigheter, mens rettighetshavers rettigheter til sitt åndsverk er lite omtalt. En ny åndsverkslov må sikre 
rettighetshavernes interesser i en rask teknologisk utvikling og uavhengig av formidlingsplattformer.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1525) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 145 / Linje: 17 - 18  

Innspill: Hakepunktet «øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri 

bruk når vernetiden utløper» endres til: 

«sette Nasjonalbiblioteket i stand for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper» 

Kommentar: I stedet for å fokusere på ressursene til Nasjonalbiblioteket, er det smartere med en generell og 
virkemiddeluavhengig formulering ifm det som må til for å nå dette målet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1527) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 146 / Linje: 24 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«innføre fjelloven i Nordland og Troms» 

Kommentar: Sikre at brukere av utmark i Nordland og Troms behandles likt med resten av befolkningen i Norge. I Sør-Norge 
har vi fjelloven mens vi i Finnmark har Finnmarksloven. I dag er har bønder og andre brukere i Nordland og Troms svakere 
rettigheter til bruk av utmarka, i tillegg er det statlige støtteordninger f.eks. for reiselivet som kun gjelder i områder der 
fjelloven gjelder. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 17. LIBERALE RETTIGHETER 
[side 147 - 156 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1528) Marianne Arctander / type: flytte det frem i programmet på side 147 til 154 / Linje: 1 - 42  

Innspill: Liberale rettigheter er godt skrevet og som en av Venstres viktigste saker burde dette kapittelet stå nesten helt 
foran I programmet. Personvern skiller V fra alle de andre partiene. La oss løfte denne saken frem I lyset.  

Kommentar: Ja til bruk av kontanter bør også med. Astrups (Høyre) lefling med et pengeløst samfunn må avverges. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1529) Jon Kvisli / Bø i Telemark type: Endre på side 147 / Linje: 1 

Innspill: Overskriften i kap. 17 «Liberale rettigheter» endres til  

«Sosialliberale rettigheter» 

Kommentar: Viser til årsmøtevedtak i Bø venstre der vi ber om bruk av nemninga sosialliberal. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1529B) Atle Rui / Telemark Venstre type: Endre på side 147 / Linje: 1  

Innspill: Overskriften i kap. 17 «Liberale rettigheter» endres til  

«Sosialliberale rettigheter» 

Kommentar: Order Sosialliberal mangler i programmet. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1530) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 147 / Linje: 2 - 8 

Innspill: Innledningen i kap. 17 endres til: 

«Venstres politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneskets ukrenkelighet og troen på det gode i mennesket. Liberale er 
utålmodige i arbeidet etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til 
beste for seg selv og samfunnet. Samtidig som den enkelte skal ha størst mulig frihet, er det like selvfølgelig at vi stiller opp 
for hverandre og skaper rause fellesskap.»  

Kommentar: Bedre språk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1531) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 147 / Linje: 2 - 3  

Innspill: Setningen «Hele Venstres politikk springer ut av ett kjernepunkt, og det er troen på enkeltmennesket.» endres til: 

«Hele Venstres politikk springer ut av vi tror på hverandre som enkeltmennesker uavhengig av bakgrunn og på 
enkeltmenneskets mulighet til å utvikle seg.» 

Kommentar: ADVARSEL: Dette er en omformulering av en ekstrem sentral del av partiprogrammet. «Troen på 
enkeltmennesket» definerer Venstre politisk kun som et borgerlig parti imens tillegget «uavhengig av bakgrunn» fremhever 
den liberale holdningen som gjennomsyrer partiet og tillegget «enkeltmenneskets mulighet til å utvikle seg» fremhever den 
alt for lite fremhevede progressive dimensjonen av partiets politikk. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses event. forslag # 1530) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1532) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 147 / Linje: 5  
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Innspill: Ordene «ikke minst» strykes fra setningen «… , og ikke minst av ansvaret enkeltmenneskene tar for fellesskapet.» 
Kommentar: Ordene «ikke minst» virker malplassert i denne sammenhengen fordi de verken presiserer eller øker 
betydningen av poenget. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (tilpasses event. forslag # 1530) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1533) Solveig Schytz / type: Legge til på side 147 / Linje: 26  

Innspill: Legge til ordene «og styrke deres kulturinstitusjoner» til slutt i kulepunktet «å ivareta kulturene til minoriteter og 
urfolk og styrke deres kulturinstitusjoner» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1534) Joar Rasmussen / Gamle Oslo Venstre type: Legge til på side 148 / Linje: 12  

Innspill: Ny setning settes inn etter setningen «…vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet.»:   

«En viktig del av denne friheten er reell mulighet til å gjøre pengetransaksjoner direkte og uten å legge igjen spor, slik man i 
dag kan ved bruk av kontanter.  (Redaksjonell konsekvens): «også» settes inn etter «inkluderer» i påfølgende setning. 

Kommentar: I forbindelse med omtrent all livsutfoldelse vil det gjennomføres en eller flere pengetransaksjoner. Hvis 
kontanter forsvinner betyr dette at vi tvinges til at hele livene våre spores, registreres og lagres i årevis. For å ha reell 
mulighet til å velge bort å bli registrert og sporet i alt vi gjør, må kontanter derfor inntil videre beholdes. I tillegg vil man hvis 
kontanter forsvinner blir helt avhengig av tredjepart, enten det er VISA eller VIPPS, for å gjennomføre en transaksjon.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1536 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1535) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Slette på side 148 / Linje: 12 - 13  

Innspill: Setningen «Denne friheten inkluderer adgangen til å ytre seg anonymt på nett» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1536) Robin Heggelund Hansen / Gamle Oslo Venstre type: Legge til på side 148 / Linje: 14  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Rett til privatliv innebærer også at det må være en reell mulighet å gjennomføre transaksjoner uten å bli sporet, og uten å 
være avhengig av tredjepart. Venstre vil derfor beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel frem til tilsvarende digitale 
alternativer er etablert.» Henger sammen med forslag # 1541 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1537) Kjetil Eritzland / Sagene type: Slette på side 148 / Linje: 16 – 18  

Innspill: Hakepunktet «implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og 
offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne» strykes. 

Kommentar: Punktet er unødvendig, dette blir implementert fra mai ’18 av 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1538) Kjetil Eritzland / Sagene type: Legge til på side 148 / Linje: 19  
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Innspill: Legge til» , og sikre at Datatilsynet har tilstrekkelige ressurser til å føre reelt tilsyn med de relevante aktører.» til 
slutt i hakepunktet «styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud og sikre at Datatilsynet har tilstrekkelige ressurser til å 
føre reelt tilsyn med de relevante aktører.» 

Kommentar: Begrunnelse: Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett. Det er allerede opprettet en intradepartmental 
arbeidsgruppe som ser på regelverksendringsbehov og en rekke ulike direktorat har allerede fått ulike oppdrag. Det som blir 
essensielt for å oppnå det ønskede beskyttelsesnivået, er at tilsynet har tilstrekkelig ressurser og kan føre tilsyn med de 
mange statlige og private aktører som behandler personopplysninger i stort omfang. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (Det samme som er foreslått lagt til står der allerede) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1539) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 148 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke Datatilsynets myndighet, blant annet ved at de skal kunne trekke tilbake konsesjoner og tillatelser og ha anledning 
til å utstede dagbøter for overtredelse av regelverket. Personvernets stilling må skjerpes i personopplysningsloven» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (Intensjonene er i realiteten dekke i eksisterende hakepunkt, linje 19.) med unntak av 
setningen (lett omskrevet) skjerpe personvernets stilling i personopplysningsloven som innstilles som et nytt hakepunkt. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1540) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 148 / Linje: 21 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«si nei til et digitalt grenseforsvar»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (og samordnes plasseringsmessig med forslag # 1546) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1541) Joar Rasmussen / Gamle Oslo type: Legge til på side 148 / Linje: 21  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Beholde kontanter som pliktig betalingsmiddel» 

Kommentar: I forbindelse med omtrent all livsutfoldelse vil det gjennomføres en eller flere pengetransaksjoner. Hvis 
kontanter forsvinner betyr dette at vi tvinges til at hele livene våre spores, registreres og lagres i årevis. For å ha reell 
mulighet til å velge bort å bli registrert og sporet i alt vi gjør, må kontanter derfor inntil videre beholdes. I tillegg vil man hvis 
kontanter forsvinner blir helt avhengig av en tredjepart, enten det er VISA eller VIPPS, for å gjennomføre en transaksjon. I 
prinsippet innebærer dette at man må spørre betalingsformidler om lov til å disponere egne midler. Henger sammen med 
forslag # 1536 

Landsstyrets innstilling: Innstilles  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1542) Kjetil Eritzland / Sagene type: Slette på side 148 / Linje: 33  

Innspill: Hakepunktet « at internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine» strykes. 

Kommentar: Tiltakene bør være generelle, og ikke spesielt rettet mot internettleverandører. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1543) Kjetil Eritzland / Sagene type: Endre på side 148 / Linje: 34 - 35  

Innspill: Hakepunktet « stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners personopplysninger, herunder krav om 
kryptering av identiteter og styring av tilgang» endres til: 

«Stille strenge krav til sikker lagring og behandling av personopplysninger.» 
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Kommentar: Denne sier det samme uten lemfeldig bruk av fagbegreper.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1544) Kjetil Eritzland / Sagene type: Slette på side 149 / Linje: 1 - 7  

Innspill: Hakepunktene «sikre at bruk av omsorgsteknologi…» og «at offentlig sektor skal varsle hvis personopplysninger 

lagres,…» strykes. 

Kommentar: Slår inn åpne dører. Loven er der, det er håndhevinga som ikke står i stil. Derfor vil vi sikre Datatilsynet 
tilstrekkelige ressurser.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1545) Kjetil Eritzland / Sagene type: Legge til på side 149 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at data innsamlet fra åpne kilder (som Twitter og Facebook) skal anonymiseres før de lagres.» 

Kommentar: Bruken av disse dataene behandles under kapittel 17.3. Hvis de må anonymiseres før lagring vil det begrense 
mulighet for senere misbruk, da man må hente på nytt fra eks. Facebook hver gang, noe som begrenser muligheten til 
sammenstilling 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1546) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 149 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«jobbe for at det ikke innføres digitalt grenseforsvar.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles (og samordnes plasseringsmessig med forslag # 1540) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1547) Kjetil Eritzland / Sagene type: Endre på side 149 / Linje: 8 - 23  

Innspill: Hele underkap 17.3 endres til:  

17.3 Profilering 

«Venstre vil stille strengere krav til bruk av profilering» 

Profilering er i utgangspunktet ikke i strid med den nye personvernforordningen fra EU. Utfordringen med profilering er 
imidlertid at man ved hjelp av opplysninger som er åpent tilgjengelige, kan lage meget treffsikre profiler som gir 
informasjon om personer de selv ikke har forstått at de har gitt fra seg Dette kan være informasjon om sosial status, politisk 
tilhørighet, og kjøpspreferanser. Både meldinger på Twitter, språkbruk, navn og likes kan brukes til profilering. Venstre 
mener det derfor er viktig med åpenhet om hvordan data vi har gitt fra oss i én sammenheng, blir brukt i en annen, og at 
det bør kreves samtykke for slik bruk.  

 

Venstre vil:  

✓ ha åpenhet om all bruk av opplysninger egnet for profilering som er utlevert til tredjepart  
✓ kreve samtykke ved bruk og viderebruk av opplysninger som nevnt i forrige punkt  
✓ gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart.»  

Kommentar: Big data er et (litt ullent) faguttrykk som har mer med begrensninger og utfordringer forbundet med ekstremt 
store datasett enn personvern å gjøre. For eksempel: : Vil Venstre virkelig stille strengere krav til bruk av store mengder data 
fra partikkelfysikkforsøk? I forordningen brukes begrepene «profilering» og «automatisk behandling av personopplysning», 
Vi synes «profilering» er en fin og folkelig tittel her. Anonymiserte opplysninger er per definisjon ikke personopplysninger, og 
omvendt. Denne teksten gjør det derfor klarere hva det dreier seg om. 
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1548) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 149 / Linje: 8  

Innspill: Overskriften i underkap. 17.3 «Big Data» endres til «Analyse av innsamlede data» 

Kommentar: Erstatte ordene «Big data» med «Analyse av innsamlede data». Det er uklokt å bruke begrepet «Big data» 
fordi det kan virke fremmedgjørende. Kapittelet handler jo om «Analyse av innsamlede data» - uavhengig av størrelse, så 
det er bedre å kalle kapittelet for nettopp det. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (må eventuelt samordnes med forslag # 1547) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1549) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 149 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Sitatet «Venstre vil stille strengere krav til bruk av Big Data» endres til «Venstre vil stille strengere krav til analyse 
av innsamlet data» 

Kommentar: Erstatte ordene «Big data» med ordene «analyse av innsamlet data». Det er uklokt å bruke begrepet «Big 
data» fordi det kan virke fremmedgjørende. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (må eventuelt samordnes med forslag # 1547) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1550) Espen Antonsen / type: Endre på side 149 / Linje: 9 - 18  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Liberalismen eller folks frihet må styrkes på alle måter når regjering og myndigheter styrker kontrollen over folket med 
digital kontroll som Datalagring, avlytting og annet datamessig gjør. Definisjonen på menneskets frihet må komme klarere 
frem og ha større tyngde i rettstvister der digital kontroll brukes. Det må være definerte sterke punkter for disse frihetene 
som teller mer når digital kontroll er brukt som bevis imot en! Data er manipulerbart og alt innen data kan manipuleres 
ergo så er frihet/liberalismebregepet ytterst viktig humana vil i slike sammenhenger alltid måtte ha en overvektighet 
uansett hva digitalbegrepet tilsier!» 

Kommentar: Jeg synes dere ikke får frem at selv om dere er et liberalistisk parti så er den digitale virkelighet like 
manipulerbar som alt ellers i virkeligheten. Ergo så må liberalismebegrepet få en større tyngde når samfunnet er på vei inn i 
en digital oversiktsverden. Det må finnes praktiske bevis på det det digitale tilsier av indikasjoner 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1551) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 149 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Setningen «Å analysere anonymiserte data – såkalte Big Data – er i utgangspunktet ikke i strid med 
personvernet.» endres til: 

«Å analysere anonymiserte data er i utgangspunktet ikke i strid med personvernet.» 

Kommentar: Fjerne «- såkalte Big Data -». Det er uklokt å bruke begrepet «Big data» fordi det kan virke fremmedgjørende. 
«Big data» er nødvendigvis heller ikke anonymisert, så det er uklokt å koble begrepet «Big data» med dette. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (må eventuelt samordnes med forslag # 1547) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1552) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 149 / Linje: 12   

Innspill: Setningen «En av utfordringene ved Big Data-analyse er imidlertid at innsamlede opplysninger…» endres til:  

«En av utfordringene ved analyse av store datamengder er imidlertid at innsamlede opplysninger…» 

Kommentar: Erstatte ordene «Big Data-analyse» med «analyse av store datamengder». Det er uklokt å bruke begrepet «Big 
data» fordi det kan virke fremmedgjørende. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt (må eventuelt samordnes med forslag # 1547) 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1553) Jon Erland Madsen / Privat forslag type: Legge til på side 149 / Linje: 23 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at nettsteder skal ikke spore hvorvidt brukere har besøkt andre nettsteder, heller ikke om brukeren godtar dette.»  

Kommentar: Om du søker etter et plagg på Zalando eller en flybillett hos KLM, vil det etterpå dukke opp annonser for 
Zalando og KLM på en rekke andre nettsteder, blant annet på Facebook. Årsaken er at Facebook har hatt en «Liker»-knapp 
eller en annonse på side du besøkte. Fra denne kan de sette en cookie på nettleseren din. Nettlesere har innebygde sperrer 
mot at man kan lese cookies fra andre nettsteder, men de omgås ved å bruke såkalte «iframes». Innholdet i en iframe har 
en annen ip-adresse en hovednettstedet. En «Liker»-knapp fra Facebook har ip-adressen til Facebook. Facebook kan altså 
lese cookien og styre annonsen etter den mot deg når du senere kommer til Facebook, for det er deres egen cookie. 
Forbrukerrådets kampanje #appfail (http://www.forbrukerradet.no/appfail/) viste at vi ved installasjon ofte godtar svært 
urimelige og omfattende avtalevilkår på mange titalls sider. Blant annet er det nettsteder der du legger ut bilder som 
overtar alle rettighetene til bildene dine. Generelt blir vi tilbudt å bruke fine internettjenester gratis mot at vi sier fra oss alt 
vern av privatliv og private data. Jeg mener at avtalefriheten har kommet til kort her, og at det må lovgivning til. 
Nettjenester skal selv ved samtykke kunne ha lov til å følge med på hva du søker etter og hvilke nettsteder du besøker.  

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1554) Jon Erland Madsen / Privat forslag type: Legge til på side 149 / Linje: 23 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«ikke tillate kartlegging av lokale trådløse nett. Eksisterende oversikter over slike skal slettes.» 

Kommentar: Begrunnelsen er igjen at avtalefriheten ikke virker og at folk lures til å la seg overvåke. Selv om 1/3 av 
befolkningen i DDR visstnok var politiinformanter, hadde Stasi langt mindre kunnskap om den østtyske befolkningen enn 
Google har i dag. Og de har denne kunnskapen om over én milliard mennesker, i stor grad uten deres vitende og vilje. Om du 
åpner Google-kartet fra datamaskinen hjemme, vil du ofte se at du befinner deg midt i det kartutsnittet som vises. Dette 
selv om du ikke har slẗt på GPS og kanskje ikke engang har GPS på maskinen. Årsaken er at ditt lokale trådløsnett er kartlagt 
av Google. Alle slike nett har en signatur, og når du en eneste gang slår på en Android-telefon der gps er på mens du er 
tilkoblet hjemmenettet ditt, sender telefonen nettets posisjon og signatur til Google, som lagrer det «til evig tid». Google 
kan også bruke naboenes nett til å posisjonere deg med. Igjen mener jeg at dette skal være forbudt, selv ved samtykke. 
Informasjon, informert samtykke etc. vil lekende lett bli omgått av tjenestene.  Generelt: Det har vært mye fokus på 
myndighetenes overvåkning, og til tider har piratpartier i nabolandene vunnet over ti prosent av stemmene. Men den 
private overvåkningen er langt mer omfattende og underlagt færre restriksjoner. Generelt kan selskapene i de fleste tilfeller 
avtale seg bort fra brukernes privatliv. Det i dag litt komisk å tenke på at en av reaksjonsformene i straffeloven er at 
lovbrytere må gå med en radiosender som løpende rapporterer posisjonen deres. Vi går alle i dag med slike sendere på oss, 
helt frivillig, og sender informasjon om all vår gjøren og laden til Facebook, Google, Finn og en rekke andre tjenester. Disse 
dataene vil i nær fremtid bli brukt til mer finmasket segmentering av kunder. Ved å overvåke kundene, vil 
forsikringsselskaper kunne nekte uvørne bilister forsikring. Det er ikke sikkert det innebærer noen fordel for dem som crasher 
med dem, og noen av de som nektes kan ha vært uheldige. Det finnes allerede selskaper som mener de ved hjelp av «Big 
Data» (som innebærer finmasket overvåkning) bedre enn noen eksisterende kredittmodeller kan forutsi hvem som kommer 
til å misligholde lån. Antakelig vil denne skarpere utsilingen av gode og dårlige kunder forsterke sosiale slagsider som 
allerede finnes i disse markedene. For brukerne kan jeg ikke øyne noen fordeler ved denne overvåkningen, bare ulemper. 
Eventuelle gevinster vil i sin helhet havne hos selskapene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1555) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 149 / Linje: 23 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«beholde kontanter som betalingsmiddel. Kontanter er den eneste betalingsmuligheten som gir oss muligheten til å leve et 
liv som ikke er sporbart.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (Passer dårlig inn her. Se forslag # 1536 og 1541 om samme meningsinnhold som innstilles) 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1556) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 150 / Linje: 15 - 16  

Innspill: og kun for relevante forbrytelser 

Kommentar: Spesifisér hvilke forbrytelser, evt. hvilke typer forbrytelser, dette dreier seg om. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1557) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 150 / Linje: 16  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved 
alvorlige forbrytelser.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1558) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 150 / Linje: 22  

Innspill: Eventuelle opptak må slettes etter kort tid. 

Kommentar: Spesifisere hva «kort tid» innebærer. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1559) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 150 / Linje: 28  

Innspill: kreve at eventuelle opptak fra kameraovervåkning slettes etter kort tid 

Kommentar: Spesifisere hva «kort tid» innebærer. 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1560) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 150 / Linje: 32  

Innspill: Ordene «For en liberaler» endres til «For en liberal person» i setningen «For en liberaler person henger troen på 
den frie og åpne debatt sammen vårt syn på mennesket…» 

Kommentar: Erstatte ordet «liberaler» med «en liberal person». Det er neppe mange som identifiserer seg som «en 
liberaler», men heller som «en liberal person»; da det betyr det samme bør vi bruke det som flest høyst sannsynlig 
identifiserer seg som. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1561) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 150 / Linje: 33  

Innspill: Ordet oss» endres til «vi som liberale» i setningen «For oss vi som er liberale er det helt grunnleggende at alle 
mennesker har rett til å ytre seg…» 

Kommentar: Erstatte ordet «oss» med ordene «vi som er liberale». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1563) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 151 / Linje: 11 - 12  
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Innspill: Hakepunktet «tillate kringkastet reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn» endres 
til:  

«tillate reklame for politiske budskap fra partier, organisasjoner og trossamfunn formidlet i offentlig tilgjengelig 
massemedia» 

Kommentar: «Kringkasting» er teknisk sett en spesifikk metode (les om andre teknikker på samme nivå på 
https://en.wikipedia.org/wiki/Routing#Delivery_schemes ), så det generelle uttrykket her bør være «offentlig tilgjengelig 
massemedia». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1564) Dagfinn Bjerkestrand / type: Nytt forslag på side 151 / Linje: 14  

Innspill: Hei, kjære Venstre-folk!  NY KIRKEPOLITIKK  Flere politikere fra forskjellige fløyer ønsker å kopiere den svenske 
modellen for kirkefinansiering. Med noen tilpasninger tror jeg den modellen er bra også for Norge. Jeg er sokneprest i Buvik 
sokn/menighet, som ligger midt i landet. Jeg er midt i livet med yrkeserfaring fra forskjellige menigheter. Jeg befinner meg 
midt i kirkens politisk-teologiske landskap. Derfor mener jeg at jeg har kompetanse til å mene noe framtidsrettet om 
kirkepolitikk og finansiering.  Jeg har laget et forslag til kirkeordning som jeg tror er spiselig for de fleste politiske fløyer:  
Lenke der dokumentene finnes: http://skaun.kirken.no/index.cfm?id=423957  Dokumenter: En kortfattet side: 
http://skaun.kirken.no/doc/930/Enkel%20lapp%20om%20kirkeordning.pdf Et lite hefte: 
http://skaun.kirken.no/doc/930/Folkets%20egen%20kirke.pdf  Skrives gjerne ut i mangfoldige eksemplarer...  Mvh Dagfinn 
Bjerkestrand, sokneprest i Buvik. dagfinn.bjerkestrand@skaun.kirken.no  Superkort resymé: - Skille ut 
gravferdsmyndigheten som egen offentlig/kommunal etat (I Sverige er denne konkurranseutsatt tilbake til kirken...) - 
Medlemskontingent (ca. 1% av brutto inntekt) med skattefradrag, slik som fagforeningskontingenten - Kontingenten tilfaller 
lokalmenigheten, ikke sentrale fora eller overnasjonale størrelser - Menigheter kan betale et forvaltningstilskudd til sitt 
respektive kirkesamfunn (5 – 10%) - Kontingenten medfører at alle medlemmer får alle tjenester inkludert i medlemskapet, 
man må unngå betaling for enkelt-tjenester - Begrepet «tilhørig» byttes ut med «barn av medlem», for å sikre at disse 
barna får alle rettigheter i trossamfunnet 

Kommentar: Superkort resymé: - Skille ut gravferdsmyndigheten som egen offentlig/kommunal etat (I Sverige er denne 
konkurranseutsatt tilbake til kirken...) - Medlemskontingent (ca 1% av brutto inntekt) med skattefradrag, slik som 
fagforeningskontingenten - Kontingenten tilfaller lokalmenigheten, ikke sentrale fora eller overnasjonale størrelser - 
Menigheter kan betale et forvaltningstilskudd til sitt respektive kirkesamfunn (5 – 10%) - Kontingenten medfører at alle 
medlemmer får alle tjenester inkludert i medlemsskapet, man må unngå betaling for enkelt-tjenester - Begrepet «tilhørig» 
byttes ut med «barn av medlem», for å sikre at disse barna får alle rettigheter i trossamfunnet 

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1565) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 151 / Linje: 17 - 19  

Innspill: Setningen «Det inkluderer retten til å bruke religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det 
offentlige rom. « endres til:  

«Det inkluderer retten til å bruke religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom, så lenge 
dette ikke er til hinder for offentlig tjeneste eller bryter med den sekulære funksjonen offentlige tjenestepersonell skal 
utøve.» 

Kommentar: ADVARSEL: Dersom dette ikke forandres til å sikre unntak for militære, politi og andre yrker med et sterkt 
behov for uniformitet, kan det oppfattes som om et liberalprogressivt partiet aksepterer polititjenestefolk og militære som 
bærer hijab i tjeneste. Det er ikke nødvendigvis nøyaktig denne oppdaterte formuleringen som skal være rådende, men det 
er liberalprogressivt å få inn en formulering som tar høyde for å unngå dette. Henger sammen med forslag # 1575 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1572) Filip Horvei / type: Endre på side 152 / Linje: 9 

Innspill: Hakepunktet «fjerne K i KRLE-faget i grunnskolen» endres til: 

«fjerne K i KRLE-faget i grunnskolen og kravet om at om lag halvparten av tiden skal brukes til kristendom» 

Kommentar: Vi burde være klare på at vi ønsker å fjerne dette kravet, og ikke bare endre navnet på faget. 
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Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1573 som innstilles) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1573) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 152  / Linje: 9  

Innspill: Hakepunktet «fjerne K i KRLE-faget i grunnskolen» endres til: 

«gjeninnføre RLE-faget fra før 2013.» 

Kommentar: «Fjerne K-en» høres enten ut som en kosmetisk endring, eller at man vil «fjerne kristendommen» helt – begge 
deler er til å misforstå. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1574) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 152 / Linje: 10  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ikke tillate friskoler i årstrinn 1-10 basert på religiøst grunnsyn».  

Kommentar: Det bryter med vårt syn at staten skal være sekulær at staten samtidig økonomisk støtter egne skoler basert 
på et bestem livssyn. Det er også ekskluderende i og med at skolen i realiteten bare er åpen for barn hvis foreldre har et 
bestem livssyn. Skolen bør være livssynsnøytral. Punktum. Dårlig integreringspolitikk er et også. Henger sammen med 
forslag # 191 og # 200 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1575) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 152 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Hakepunktet «sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige 
rom» endres til: 

«sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom, så lenge dette ikke er 
til hinder for offentlig tjeneste eller bryter med den sekulære funksjonen offentlige tjenestepersonell skal utøve» 

Kommentar: ADVARSEL: Dersom dette ikke forandres til å sikre unntak for militære, politi og andre yrker med et sterkt 
behov for uniformitet, kan det oppfattes som om et liberalprogressivt partiet aksepterer polititjenestefolk og militære som 
bærer hijab i tjeneste. Det er ikke nødvendigvis nøyaktig denne oppdaterte formuleringen som skal være rådende, men det 
er liberalprogressivt å få inn en formulering som tar høyde for å unngå dette. Henger sammen med forslag # 1565 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1579) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 152 / Linje: 17  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«avvikle ordningen med automatisk oppføring av nyfødte barn i tros- og livssynssamfunn (tilhørigordningen)» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1581) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 152 / Linje: 19  

Innspill: Sitatet «Venstre vil sikre reel likestilling» endres til «Venstre vil sikre reelt likeverd» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1582) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 152 / Linje: 21 - 23  
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Innspill: Setningen «For Venstre innebærer reell likestilling at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men 

også reelle muligheter.» endres til: 

«For Venstre innebærer reell likeverdighet at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men 

også reelle valgmuligheter.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1583) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Nytt forslag på side 152 / Linje: 24  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«For å sikre deltakelse på lik linje i samfunnet må det være fokus på universell utforming, både fysisk og av tjenester. Det er 
ikke tilstrekkelig at det finnes en universelt utformet mulighet, tilbudet som er universelt utformet skal være likeverdig med 
andre tilbud. Dette innebefatter at også innenfor de universelt utformede tilbudene skal det være valgmuligheter på linje 
med de valgmulighetene som finnes forøvrig.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (realiteter ivaretatt andre steder i programmet) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1584) Marianne Arctander / type: Slette på side 152 / Linje: 32 - 36  

Innspill: Setningene «Vi vil også bruke kvotering i skole, på universiteter og høyskoler for å oppnå en jevnere 
kjønnsfordeling. Dette gjelder selvfølgelig begge veier. Bedre kjønnsfordeling er også viktig kvinnedominerte yrker, og det 
er eksempelvis uheldig at bare en av ti psykologistudenter er menn.» strykes. 

Kommentar: Likelønn er bra, men kjønnskvotering er uliberalt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1585) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Hakepunktet «tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett 

kjønn» endres til:  

«tillate kjønnspoeng for studenter for underrepresentert kjønn ved opptak til linjer på videregående skoler der dette 
kjønnet er grovt underrepresentert» 

Kommentar: Eksplisitt spesifisere at det er studenter med underrepresentert kjønn som skal få kjønnspoeng. Et (hittil stort 
sett unødvendig) bonuspoeng er at denne formuleringen unngår en tvekjønnet samfunnsstruktur slik at formuleringen også 
fungerer når samfunnet aksepterer flere enn 2 juridiske kjønn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1586) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Hakepunktet «tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % 
studenter av ett kjønn» endres til: 

«tillate kjønnspoeng for studenter for underrepresentert kjønn ved opptak til høyere utdanning på studieretninger der 
færre enn 20 % av studentene representerer dette kjønnet» 

Kommentar: Eksplisitt spesifisere at det er studenter med underrepresentert kjønn som skal få kjønnspoeng. Et (hittil stort 
sett unødvendig) bonuspoeng er at denne formuleringen unngår en tvekjønnet samfunnsstruktur slik at formuleringen også 
fungerer når samfunnet aksepterer flere enn 2 juridiske kjønn. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1587) Marianne Arctander / type: Slette på side 153 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «kreve at ledergruppene i statseide selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av 
begge kjønn.» strykes.  

Kommentar: Uliberalt vedtak. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1588) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 153  / Linje: 9 - 10 

Innspill: Formuleringen «100 %» legges til i hakepunktet «kreve at ledergruppene i 100 % statseide selskaper, direktorater 
og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn.» 

Kommentar: Staten bør ikke stille slike krav til delvis privateide selskaper. Det er for stor innblanding i den private 
styringsretten. 

Landsstyrets innstilling: Realiteten innstilles, men formuleringen «100 % statseide» endres til «statlige» 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1589) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 9 - 10  

Innspill: Hakepunktet «kreve at ledergruppene i statseide selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av 
begge kjønn» endres til: 

«kreve at ledergruppene i statseide selskaper, direktorater og statsetater ikke skal bestå av mer enn 60 % av ett kjønn»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1590) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «pappapermisjonen» endres til «permisjonen til ikke-fødende, samboende forelder» i hakepunktet 
«utvidelse av pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til familiepermisjon» 

Kommentar: Et liberalt parti må ta høyde for at barn blir født inn i lesbiske forhold og at barn kan adopteres inn i lesbiske 
og homofile forhold. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1591) Marianne Arctander / type: Endre på side 153 / Linje: 14  

Innspill: Hakepunktet «erstatte kontantstøtte med ventestøtte» endres til: 

«beholde kontantstøtten.»  

Kommentar: Valgfrihet for familier er et liberal gode. Staten skal ikke bestemme hva som er det beste for den enkelte 
småbarnsfamilie 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1592) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 153  / Linje: 14 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha tre kjønnsalternativ i alle offentlige registre samt i pass, slik at også de som hverken føler seg som kvinner eller menn 
har en kjønnskategori som bedre uttrykker deres identitet.»  

Kommentar: Norge trenger en tredje kjønnskategori, slik at flere føler seg inkludert av det offentlige. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles (ordlyden i forslag # 1592B) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1592B) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 153 / Linje: 14  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter. Kjønn i offentlige dokumenter skal være basert på personlig 
kjønnsidentitet, ikke biologi.»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1593) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 153 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«ha flere kompetansemiljøer og behandlingssteder for kjønnsbekreftende behandling» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Realitet innstilles (men omtales kun under helsekap, jfr. forslag # 1344) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1594) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 153 / Linje: 22  

Innspill: Nytt avsnitt:   

«Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering.»  

Kommentar: Programutkastet er pinlig kort i kapittelet rundt LGBTI-personer. Opprinnelig står det kun én setning om disse. 
Dette tillegget vil styrke programmet, og forhindre en potensiell fallgruve når programmet skal ettergås av publikum.  
Mange mener program ikke skal bli for langt, men det er ikke her Venstre skal korte ned.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1595) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 153 / Linje: 22  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Det er også viktig å heve det generelle kunnskapsnivået om norsk tegnspråk og drive holdningsarbeid i den hensikt å 
forhindre diskriminering på bakgrunn av språk, funksjonsevne, legning og religion.» 

Kommentar: Det står lite om norsk tegnspråk, døves kultur og døves historie i pensumet på grunnskolen sammenlignet med 
samisk kultur og historie da det i årevis har vært minst et kapittel om dette.  Lite kunnskap i grunnskolen bidrar også til at vi 
skaper samfunnsborgere med lite kunnskap om døve og tegnspråk- noe som også er grobunn for diskriminering nettopp 
fordi man ikke vet bedre. Det er antagelig litt av årsaken til høy arbeidsledighet blant personer med nedsatt funksjonsevne. 
Henger sammen med forslag # 1597 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1596) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 25  

Innspill: Hakepunktet «forbedre seksualundervisningen i skolen» endres til: 

«styrke undervisningen i tema rundt seksualitet, følelser, kjønn og samtykke når det gis seksualundervisning på 
grunnskolen» 

Kommentar: Det opprinnelige kulepunktet er for svakt. Seksualundervisningen er altfor dårlig i grunnskolen i dag og tar ikke 
i tilstrekkelig innover seg viktige tilgrensede tema som følelser, kjønn/kjønnsidentitet og samtykke. Vi er i en situasjon hvor 
FN kritiserer Norge for å ikke ivareta kvinners rettsikkerhet på en tilstrekkelig måte i forbindelse med voldtekt. Ved aktivt 
holdningsarbeid og bevisstgjøring allerede fra ung alder kan man forebygge at voldtekter finner sted. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1597) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 153 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«forbedre undervisning om diskriminering, norsk tegnspråk og funksjonsevne på grunnskolen» 

Kommentar: Det står lite om norsk tegnspråk, døves kultur og døves historie i pensumet på grunnskolen sammenlignet med 
samisk kultur og historie da det i årevis har vært minst et kapittel om dette.  Lite kunnskap i grunnskolen bidrar også til at vi 
skaper samfunnsborgere med lite kunnskap om døve og tegnspråk- noe som også er grobunn for diskriminering nettopp 
fordi man ikke vet bedre. Det er antagelig litt av årsaken til høy arbeidsledighet blant personer med nedsatt funksjonsevne. 
Henger sammen med forslag # 1595 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1598) Iver Vammervold / Oppdal Venstre type: Legge til på side 153 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter»  

Kommentar: Kapittelet er pinlig kort på tema LGBTI-personer.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1599) Stig Morten Skjæran / Nord Trøndelag Venstre type: Legge til på side 153 / Linje: 25  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre at likestillingsarbeidet også omfatter mennesker uavhengig av kjønn, seksualitet, funksjonsevne, alder, etnisitet og 
religion.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1600) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 153 / Linje: 32  

Innspill: Overskriften «Venstre bygger sin politikk på de åtte grunnleggende forbrukerrettighetene endres til «Venstre 
bygger sin forbrukerpolitikk på de åtte grunnleggende forbrukerrettighetene» 

Kommentar: Erstatte ordet «politikk» med ordet «forbrukerpolitikk». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1601) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 153 til 154 / Linje: 32 - 19  

Innspill: Venstres åtte grunnleggende forbrukerrettigheter strykes. 

Kommentar: Forkorting av programmet. Teksten er alt for lang. Vi lister ikke opp alle grunnleggende rettigheter under 
menneskerettighetskapitelet, og det er liten grunn til å gjøre det under forbrukerkapitelet. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1602) Marthe Strickert / Nord-Trøndelag Venstre og Sør-Trøndelag Venstre type: Nytt forslag på side 154 / Linje: 19  

Innspill: Nytt kulepunkt:  

«Videreføre kontanter som betalingsmiddel i perioden 2017-2021.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (realitetene er innstilt tatt inn tidligere i samme kapittel gjennom forslag # 1536 og 1541) 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1603) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 154 / Linje: 21  

Innspill: Ordet «er» endres til «virker» i setningen «Den digitale hukommelsen i leverandørenes datasystemer, eller «i 
skyen», er virker uendelig» 

Kommentar: Det er vel svært lite, om ingenting, som er uendelig, men det er mye (blant annet den digitale hukommelsen i 
leverandørenes datasystemer) som VIRKER uendelig. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1604) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 154 / Linje: 21  

Innspill: Ordet «er» endres til «oppfattes» i setningen «Den digitale hukommelsen i leverandørenes datasystemer, eller «i 
skyen», er oppfattes uendelig» 

Kommentar: Det er vel svært lite, om ingenting, som er uendelig, men det er mye (blant annet digitale hukommelsen i 
leverandørenes datasystemer) som OPPFATTES uendelig. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1605) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 154 / Linje: 21  

Innspill: Ordene «i skyen» strykes fra setningen «Den digitale hukommelsen i leverandørenes datasystemer, eller «i 
skyen», er uendelig» 

Kommentar: Å skrive «i skyen» i denne sammenhengen i et stortingsprogram er upresist; slike formuleringer egner seg best 
på puben med et par solide rødvinsdoser innabords. Akkurat i denne sammenhengen er det også unødvendig å skrive det.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1606) Geir Helge Sandsmark / type: Legge til på side 154 / Linje: 37  

Innspill: Nytt avsnitt  

«Venstre ser med bekymring på økningen av ordninger med forbrukslån, uten sikring og uten skikkelig vurdering av 
låntakers betalingsevne. Disse lånene har også ofte urimelige kostnader for låntaker i form av renter og gebyrer. Slike 
låneordninger rammer de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Venstre vil derfor regulere dette lånemarkedet 
bedre, og slik at långiver tar en større andel av risikoen ved mislighold av slike lån. Den effektive renten for slike lån bør 
oppad begrenses til gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven».  

Kommentar: Det er et viktig liberalt prinsipp at lover og myndigheter skal beskytte enkeltpersoner, og spesielt sårbare 
enkeltpersoner, mot uheldig behandling av mektigere krefter, i dette tilfellet aggressive låneinstitusjoner. Henger sammen 
med forslag # 1608 - 1608B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1606B) Joakim Karlsen / Østfold type: Legge til på side 154 / Linje: 37  

Innspill: Nytt avsnitt  

«Venstre ser med bekymring på økningen av ordninger med forbrukslån, uten sikring og uten skikkelig vurdering av 
låntakers betalingsevne. Disse lånene har også ofte urimelige kostnader for låntaker i form av renter og gebyrer. Slike 
låneordninger rammer de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Venstre vil derfor regulere dette lånemarkedet 
bedre, og slik at långiver tar en større andel av risikoen ved mislighold av slike lån. Den effektive renten for slike lån bør 
oppad begrenses til gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven».  

Kommentar: Det er et viktig liberalt prinsipp at lover og myndigheter skal beskytte enkeltpersoner, og spesielt sårbare 
enkeltpersoner, mot uheldig behandling av mektigere krefter, i dette tilfellet aggressive låneinstitusjoner. Henger sammen 
med forslag # 1608 - 1608B 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1607) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Legge til på side 154 / Linje: 37  

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Venstre ønsker også å sikre videreføring av kontanter som pliktig betalingsmiddel i perioden 2017-21. Kontanter er viktig 
for å gi befolkningen mulighet til å velge anonymitet ved betalingsløsninger, muliggjør uttak av likvide midler om 
banknæringen påtvinger folk betingelser som oppleves som uakseptable, og er derfor en viktig liberal rettighet. På 
nåværende tidspunkt anser Venstre også tilgang til kontante betalingsmidler som en nødvendighet i forhold til 
beredskapen, om en krisesituasjon skulle inntreffe.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (realitetene er innstilt tatt inn tidligere i samme kapittel gjennom forslag # 1536 og 1541) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1608) Geir Helge Sandsmark / type: Legge til på side 154 / Linje: 42 

Innspill: Nytt hakepunkt 

«innføre tak på effektiv rente for usikrede forbrukslån» 

Kommentar: Det er et viktig liberalt prinsipp at lover og myndigheter skal beskytte enkeltpersoner, og spesielt sårbare 
enkeltpersoner, mot uheldig behandling av mektigere krefter, i dette tilfellet aggressive låneinstitusjoner. 

Henger sammen med forslag # 1606 - 1606B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1608B) Joakim Karlsen / Østfold type: Legge til på side 154 / Linje: 42  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«innføre tak på effektiv rente for usikrede forbrukslån» 

Kommentar: Det er et viktig liberalt prinsipp at lover og myndigheter skal beskytte enkeltpersoner, og spesielt sårbare 
enkeltpersoner, mot uheldig behandling av mektigere krefter, i dette tilfellet aggressive låneinstitusjoner. 

Henger sammen med forslag # 1606 - 1606B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1609) St.Hanshaugen Venstre / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 154 / Linje: 42  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Kreve at kontonummer blir personlig og følger kunden, ikke banken, slik at det blir enklere å bytte bank.» 

Kommentar: Begrunnelse: Bankmarkedet er preget av svak konkurranse og liten endring i kundemassen. Blant annet slo 
Konkurransetilsynet alarm våren 2015. Det har tidligere (2007) vært gjennomført en begrenset (intern) utredning om 
personlige kontonumre som konkluderte med at det ble for dyrt (for finanssektoren). Tilsvarende krav ble møtt med store 
protester i telesektoren (personlige mobiltelefonnumre), men har endt opp med betydelig bedre konkurranse og en svært 
konkurransedyktig sektor. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1611) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 155 / Linje: 1 - 35  

Innspill: Samisk som eget kapittel 

Kommentar: Samisk står i særstilling i Norge. En bør derfor samle de samiske sakene i et eget kapittel, på lik linje med 
Svalbard,  
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Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1612) Julia Ølmheim / type: Legge til på side 155 / Linje: 14 - 15  

Innspill: Ordene «norsk tegnspråk» legges til i setningen «Venstre vil sikre god finansiering av samisk språk, norsk 
tegnspråk, kultur, opplæring og institusjoner.» 

Kommentar: Norsk tegnspråk er et viktig minoritetsspråk. Det er behov for å sikre befolkningen tegnspråklige rettigheter, 
på samme måte som samiske rettigheter. Henger sammen med forslag # 1613 og # 1620 

Landsstyrets innstilling: Avslås (det blir unaturlig å ta inn punkter om tegnspråkbrukere i underkap. om urfolk) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1613) Julia Ølmheim / type: Endre på side 155 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Ordene «norsk tegnspråk og» legges til i setningen «Det er også viktig å sørge for at norsk tegnspråk og samisk 
språk med tilhørende kultur kan ivaretas utenfor de tradisjonelle kjerneområdene.» 

Kommentar: En liten endring for å få med norsk tegnspråk. Venstre er også et tegnspråkparti og vil styrke tegnspråk så vel 
som samisk. Henger sammen med forslag # 1612 og # 1620 

Landsstyrets innstilling: Avslås (det blir unaturlig å ta inn punkter om tegnspråkbrukere i underkap. om urfolk) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1615) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 155 / Linje: 22 

Innspill: Nytt avsnitt: 

«Venstre vil vurdere endringer i samisk språkforvaltningsområde slik at virkemidlene i større grad kan gi ringvirkninger i 
områder med stor samisk befolkning som ikke i dag hører inn under samisk språkforvaltningsområde (eks. Alta og 
Tromsø).»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1617) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Nytt forslag på side 155 / Linje: 27 

Innspill: Tillegg til slutt i faktaboksen: Kategorier av det mangespråklige Norge (Språkmeldingen) «For det første gjeld dette 
samisk, dinest dei tre språka til nasjonale minoritetar, dessutan det norske teiknspråket.» (s. 214)  

Kommentar: Begrunnelse: «Tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte 
kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den 
norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har ei særlig plikt til å ta vare på. ( 
Språkmeldingen) Henger sammen med forslag # 1616 

Landsstyrets innstilling: Avslås (det blir unaturlig å ta inn punkter om tegnspråkbrukere i underkap. om urfolk) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 1618) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 156 / Linje: 3 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «gi barn rett til en samisk barnehageplass dersom foreldrene ønsker det  
✓ gi elever rett til å bruke samisk som språk i grunnskolen, dersom minimum 3 elever ønsker det.  
✓ styrke satsingen på samisk språk i alle kommuner  
✓ gå i dialog med Sametinget for å se på mulighetene av endringer i reglene for språkmidler som i dag er knyttet 

opp til kommuner i samisk språkforvaltningsområde  

✓ opprette et desentralisert tilbud for politiutdanning i Kautokeino» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1619) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 156 / Linje: 3 

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «vurder å løfte kvensk språk til nivå 3 i det europeiske språkcharteret  
✓ gi rett til samisk skole/undervisning dersom 3 elever ønsker dette  
✓ justere sametingets budsjett i tråd med lønns- og prisvekst  

✓ bygge et nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beivvas» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1621) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Endre på side 156 / Linje: 8  

Innspill: Tallet «10 000» endres til «1 000» i setning i faktaboksen. 

«Kvensk snakkes av rundt 10 000 mennesker.» 

Kommentar: Det er kun rundt 1000 mennesker i Norge som snakker Kvensk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 18. LEVENDE FOLKESTYRE OG EN MER EFFEKTIV 
OFFENTLIG SEKTOR 
[side 157 - 163 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1622) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 157 / Linje: 4 - 10  

Innspill: Den innledende teksten til kap. 18 endres til: «Demokrati handler om deltakelse, tilhørighet og like muligheter til å 

påvirke utviklingen. Det handler om at flest mulig tar del i, og forstår, flest mulig beslutninger som angår dem selv. Et 
levende folkestyre handler om nærhet mellom folk og folkevalgte representanter og om størst mulig innflytelse over hvem 
som velges som folkets representanter.» 

Kommentar: Bedre språk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1623) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 157 / Linje: 12 - 13 

Innspill: Ordene «mer makt og myndighet» endres til «mer innflytelse og flere beslutninger» i setningen «Venstre vil 
derfor redusere byråkratiet og flytte mer mak og myndighet innflytelse og flere beslutninger nærmere folk.» 

Kommentar: Erstatte «mer makt og myndighet» med «mer innflytelse og flere beslutninger». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

 

(# 1624) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 158 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Delsetningen «, og de viktigste beslutningene tas i de ulike komiteene.» strykes.  

Kommentar: Påstanden stemmer ikke med virkeligheten. Det tas få viktige beslutninger i komiteene. Vi må gjerne være for 
åpne komitemøter, altså, men det er skikkelig kjedelige greier 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1625) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 158 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «såkalt» strykes fra setningen «Venstre vil etablere et såkalt lobbyregister, …» 

Kommentar: Fjerne ordet «såkalt». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1626) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 158 / Linje: 19 - 23  

Innspill: Setningene «Venstre vil være et uavhengig talerør.. … åpne om hvem vi mottar støtte fra» strykes. 

Kommentar: Denne teksten viser ikke til noe politikk eller noe som skal utføres ila kommende stortingsperiode, men til 
prinsipper / selvskryt / reklame. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1627) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 158 / Linje: 23  

Innspill: Setningen «Vi vil være åpne om hvem vi mottar støtte fra.» endres til: 

«Se oversikt over hvem Venstre mottar støtte fra på www.venstre.no/stotte/» 

Kommentar: Legge teksten på side 158, linje 19-23 i en faktaboks og forandre teksten iht innspillet. Teksten bør ikke være 
noe partiet ønsker å gjøre («vi vil være åpne») om noe som partiet kan gjøre uten å måtte ha et overordnet 
regelverk/lovverk på plass for å gjøre, men heller til noe partiet allerede gjør - ellers blir troverdigheten liten. (Er det noe / 
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noen som hindrer partiet i å være åpne hvem som støtter partiet finansielt?) Enten fjern alt som partiet kan gjøre, men ikke 
gjør eller skriv at partiet gjør dette med en link til en ressurs på www.venstre.no som viser fra hvem partiet mottar støtte. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1628) Bård Magnus Fauske / Frogner Venstre type: Endre på side 158 / Linje: 32 - 34  

Innspill: Setningen «Vi mener at alle offentlige dokumenter som hovedregel bør være tilgjengelig for innsyn, og at 
dokumenter bare unntaksvis skal kunne unntas fra offentlighet.» endres til:  

«Vi mener at alle offentlige dokumenter som hovedregel skal være tilgjengelig for innsyn. Mangel på kunnskap om 
offentligloven og korrekt saksbehandling er utbredt. Mens noen departement og etater får hederlig omtale for sin praksis, 
avviser eller motsetter andre seg innsyn på feil grunnlag. Det hindrer igjen viktig samfunnskritikk fra borgere, som vil se 
offentlige prosesser i kortene.»  

Kommentar: Offentlighetsloven skal sikre alle innsyn i hva det offentlige foretar seg. Mangel på kunnskap om loven og 
korrekt saksbehandling er utbredt. Det er et alvorlig problem som fører til at alt fra kommuner til statlige foretak avviser 
eller motsetter seg innsyn på feil grunnlag. Det hindrer igjen viktig samfunnskritikk fra borgere, som vil se offentlige 
prosesser i kortene. Mange ansatte i offentlig forvaltning tror for eksempel de har plikt til å nekte innsyn dersom de har 
hjemmel. I realiteten er alle hjemlene i offentligloven §14-26 kan-regler og ikke pliktige skal-regler slik som §13 om teieplikt. 
I det fleste tilfeller kan det derfor velges å gi innsyn, slik som reglene om merinnsyn legger opp til. Svak kunnskap om 
teiepliktige opplysninger kan føre til at det blir avslått innsyn i hele dokumenter på feil grunnlag eller at det blir gitt innsyn i 
sensitive personopplysninger, som ikke skal komme på avveie. Offentligloven praktiseres ulikt. Helse- og 
omsorgsdepartementet har fått heder for ryddig saksbehandling, korrekt bruk av hjemler og gode vurderinger av 
merinnsyn. Andre blir provosert over innsynskrav, inviterer deg på møte og prøver å snakke bort ønsket om innsyn. Noen 
tror offentligloven bare gjelder journalister. Journalføringspraksisen varierer mye; klart arkivverdige dokumenter blir ikke 
alltid journalført. Ved å styrke kompetansen gjennom budsjettbehandling eller krav til f.eks. enhetlig sakshandsaming i egne 
postmottak, vil muligheten for innsyn i dokumenter bli styrket. Henger sammen med forslag # 1629 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1629) Bård Magnus Fauske / Frogner Venstre type: Endre på side 159 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt  

«styrke kompetansen om offentligloven» 

Kommentar: Offentlighetsloven skal sikre alle innsyn i hva det offentlige foretar seg. Mangel på kunnskap om loven og 
korrekt saksbehandling er utbredt. Det er et alvorlig problem som fører til at alt fra kommuner til statlige foretak avviser 
eller motsetter seg innsyn på feil grunnlag. Det hindrer igjen viktig samfunnskritikk fra borgere, som vil se offentlige 
prosesser i kortene. Mange ansatte i offentlig forvaltning tror for eksempel de har plikt til å nekte innsyn dersom de har 
hjemmel. I realiteten er alle hjemlene i offentligloven §14-26 kan-regler og ikke pliktige skal-regler slik som §13 om teieplikt. 
I det fleste tilfeller kan det derfor velges å gi innsyn, slik som reglene om merinnsyn legger opp til. Svak kunnskap om 
teiepliktige opplysninger kan føre til at det blir avslått innsyn i hele dokumenter på feil grunnlag eller at det blir gitt innsyn i 
sensitive personopplysninger, som ikke skal komme på avveie. Offentligloven praktiseres ulikt. Helse- og 
omsorgsdepartementet har fått heder for ryddig saksbehandling, korrekt bruk av hjemler og gode vurderinger av 
merinnsyn. Andre blir provosert over innsynskrav, inviterer deg på møte og prøver å snakke bort ønsket om innsyn. Noen 
tror offentligloven bare gjelder journalister. Journalføringspraksisen varierer mye; klart arkivverdige dokumenter blir ikke 
alltid journalført. Ved å styrke kompetansen gjennom budsjettbehandling eller krav til f.eks. enhetlig sakshandsaming i egne 
postmottak, vil muligheten for innsyn i dokumenter bli styrket. Henger sammen med forslag # 1628 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1630) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Slette på side 159 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Setningen «Dokumentene som unntas fra innsyn skal som hovedregel offentliggjøres etter 5 år.» strykes fra 
hakepunktet 

Kommentar: Begrunnelsene som gjelder for å kunne frita fra innsyn er stort sett like gyldig fem år senere. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1631) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 159 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «at alle offentlige postjournaler skal være tilgjengelig i søkbart format slik at man letter skal kunne søke i dem 
med eksterne søkemotorer.» 

✓ at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare 
formater i tillegg til leseformater.» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1632) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 159 / Linje: 9  

Innspill: Lovdata 

Kommentar: Fjerne ordet «Lovdata» eller forklare, f.eks. i en faktaboks, hvorfor det er nevnt. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1633) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 159 / Linje: 26 - 31  

Innspill: Avsnittet strykes. 

Kommentar: Monarkiet i Norge står sterkt. Det er ingenting som tilsier at Venstre bør gå inn for republikk Henger sammen 
med forslag # 1640 

Landsstyrets innstilling: Forslaget er identisk med dissensen 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1633B) Hans Martin Storø / Nord-Trøndelag Venstre type: Slette på side 159 / Linje: 26 - 31  

Innspill: Avsnittet strykes. 

Kommentar: Vi anser spørsmålet om statsform som ikke aktuelt å vurdere i den kommende stortingsperioden, og med 
utgangspunkt i hvor liten oppslutning tanken om republikansk statsform har blant velgerne, ser vi det ikke som ønskelig å ta 
dette punktet inn i valgprogrammet. De prinsipielle sidene av dette spørsmålet er uansett trukket opp i prinsipprogrammet.  
Henger sammen med forslag # 1640 

Landsstyrets innstilling: Forslaget er identisk med dissensen 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1637) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 160 / Linje: 5  

Innspill: Ordet «den» legges til i hakepunktet «senke den nedre stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år» 

Kommentar: Legge til ordene «den nedre» mellom ordet «senke» og «stemmerettsalderen». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1638) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 160 / Linje: 5  

Innspill: Formuleringen «stortings- og lokalvalg til 16 år» endres til «stortings-, fylkestings-, kommune- og bydelsvalg til 16 
år» i hakepunktet «senke nedre stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg fylkestings-, kommune- og bydelsvalg til 16 
år» 

Kommentar: Erstatte ordene «stortings- og lokalvalg til 16 år» med ordene «stortings-, fylkestings-, kommune- og 
bydelsvalg til 16 år». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1639) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 160 / Linje: 6 

Innspill: Hakepunktet «gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg» endres til  

«gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og 
kumulering ved begge valg.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1639B) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Legge til på side 160 / Linje: 7  

Innspill: Nytt hakepunkt «gjeninnføre muligheten til å stryke kandidater på valglister.» 

Kommentar: Dette vil gjøre at velgerne får større mulighet til å påvirke hvilke personer som skal representere dem både på 
storting-, fylkesting- og ved lokalvalg. 

Landsstyrets innstilling: Ivaretatt i forslag # 1639 som innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1640) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Slette på side 160 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Hakepunktet «sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan 

få to alternativer gjennom en folkeavstemning» strykes. 

Kommentar: Monarkiet i Norge står sterkt. Det er ingenting som tilsier at Venstre bør gå inn for republikk Henger sammen 
med forslag # 1633 - 1633B 

Landsstyrets innstilling: Forslaget er identisk med dissensen 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1642) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 160 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Hakepunktet «sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan 
få to alternativer gjennom en folkeavstemning» endres til:  

«sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan velge mellom den 
nåværende ordningen og en republikk gjennom en folkeavstemning» 

Kommentar: Erstatte ordene «få to alternativer» med ordene «velge mellom den nåværende ordningen og en republikk». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1644) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 160 / Linje: 9  

Innspill: Overskriften til underkap. 18.4 «Større kommuner og livskraftige regioner» endres til «Livskraftige kommuner og 
regioner» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1645) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 160 / Linje: 15  

Innspill: Ordet «alt» legges til i setningen «Alt for mange oppgaver er sentraliser de siste ti årene, og sentraliseringen må 
derfor bremses.» 

Kommentar: Legge til ordet «Alt» foran ordene «For mange». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1646) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 160 / Linje: 31 - 36  

Innspill: Avsnittet endres til: 

«Prosessen med kommunesammenslåinger må fortsette. Det er et viktig prinsipp for Venstre at denne prosessen har lokal 
forankring. I siste instans er kommunestrukturen statens og nasjonalforsamlingens ansvar, men tvangssammenslåing av 
kommuner skal bare skje unntaksvis.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1647) Geir Olsen / Egne vegne type: Legge til på side 160 / Linje: 34  

Innspill: Forklarende parentes etter «generalistkommuner» (som betyr at alle kommuner skal tilby de samme tjenestene).  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1648) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Bearbeide på side 161 / Linje: 4 - 5  

Innspill: Setningen «Redusere lover og forskrifter som regulerer kommunene» ser ikke ut til å fungere alene. Denne 

setningen bør bearbeides slik at den fungerer på egenhånd eller settes sammen med setningen like før. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1652) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 161 / Linje: 12  

Innspill: Hakepunktet «innføre friere kommunalt skatteøre» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1653) Geir Olsen type: Slette på side 161 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Hakepunktet «tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene som et insentiv til næringsutvikling» strykes.  

Kommentar: Er gjennomført. Må i så fall stå «tilbakeføre STØRRE deler av selskapsskatten…» 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1654) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 16 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Overlate til kommunene å regulere butikker og vareutsalgs åpningstider.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1656) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 161 / Linje: 17 - 37  

Innspill: Generelt: For mange er det en av Venstres fanesaker å ha nærhet til demokratiet og åpenhet. Vil større regioner 
være forenlig med dette synet. Større og sterkere regioner gjør at folk får avstand og mister lokalt engasjement. Gruppen 
mener at vi trenger en opposisjon til storregionstanken. 
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Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Generell kommentar uten konkret forslag til endring.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1657) Julia Ølmheim / type: Endre på side 161 / Linje: 27 

Innspill: Setningen «Nye regioner gir grunnlag for fremvekst av nye statlige arbeidsplasser til flere regioner» endres til: 

«Nye regioner gir grunnlag for fremvekst av nye statlige arbeidsplasser i regionene. Det vil på sikt kunne erstatte etablerte 
arbeidsplasser i storbyene ved eksempelvis naturlig avgang.»  

Kommentar: Det er ikke ønskelig å tvangsflytte etablerte arbeidstakere til regionene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1658) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 161 / Linje: 27  

Innspill: Setningen «Nye regioner gir grunnlag for fremvekst av nye statlige arbeidsplasser til flere regioner» endres til:  

«Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være med på å styrke de nye regionene.»   

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1659) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Endre på side 161 / Linje: 30 - 32  

Innspill: Setningene «En ny regioninndeling krever endring av valgdistriktene som i dag følger fylkesgrensene. Venstre 
mener det er naturlig at valgdistriktene inndeles i henhold til de nye regiongrensene.» endres til: 

«For å sikre en mest mulig rettferdig inndeling av valgdistrikt til Stortingsvalg ønsker Venstre en gjennomgang av inndeling 
og mandatfordeling.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1662) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 37 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Lokalisere statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at det fremmer god lokal byutvikling.» 

Kommentar: Dette er vel så viktig som å flytte ut statlige arbeidsplasser. I Oslo bør f.eks. flere institusjoner som f.eks. NRK 
lokaliseres i Groruddalen. Sykehus landet rundt bør fortrinnsvis plasseres sentralt for å styrke regionsentra, og ikke på landet 
som f.eks. det nye sykehuset på Tune nord for Sarpsborg i Østfold. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1663) Hans Kristian Voldstad / type: Nytt forslag på side 161 / Linje: 37  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«vurdere relokalisering av NRK og Politihøyskolen fra Oslo sentrum vest til Groruddalen i Oslo.» 

Kommentar: Dagens lokalisering av statlige institusjoner i Oslo medvirker til en segregert by. Relokalisering av disse 
institusjonene vil bidra til redusert segregering og positiv byutvikling i hovedstaden. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1664) Roger Granum / Oppland Venstre type: Legge til på side 161 / Linje: 37  
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Innspill: Nytt hakepunkt:  

«føre en mer aktiv distriktspolitikk» 

Kommentar: Begrunnelse: Norge skal ha levende lokalsamfunn rundt i alle regioner i Norge. I denne sammenheng må en ta 
utgangspunkt i de 80-90 ABS-regioner som Norge er delt inn i. ABS=arbeid-,bolig- og serviceregioner. For å fordele veksten 
ut bedre må statlige arbeidsplasser og høyere utdanning fordeles rundt i landet i langt større grad enn i dag. Vi opplever en 
sentraliseringstendens som vi aldri har sett før; Oslo og Akershus opplever alene en befolkningsvekst på 20 000 pr år. Dette 
gir mange utfordringer i bl. a boligpriser, samferdsel og miljøproblemer. Markedet er sentraliserende i seg selv, derfor må 
politikerne ta ansvar for å fordele veksten i hele landet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås (intensjonen er dekket i eksisterende tekst) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1665) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 162 / Linje: 3  

Innspill: Ordet «Store» slettes fra setningen «Store Deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring, byråkratiske 

kontrollsystemer og omfattende dokumentasjonskrav.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1666) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 162 / Linje: 5 - 7  

Innspill: Setningen «Gjennom omfattende mål- og resultatstyring pålegger departementene nye mål og hensikter uten klar 
vurdering og ansvar for økonomiske konsekvenser.» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1667) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 162 / Linje: 7  

Innspill: Ordene «ledelse og» legges til i setningen «Det er behov for en bedre ledelse og styring av offentlig forvaltning» 

Kommentar: Tillegg av bedre ledelse sikrer mere klokskap i forvaltningen. Også politisk. Det er mye uklok styring allerede. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1668) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 162 / Linje: 15  

Innspill: Ordene «på sikt» strykes fra setningen «Veksten i antall offentlig ansatte er ikke bærekraftig på sikt.  

Kommentar: Fjerne ordene «på sikt» fordi det verken øker verdien til eller presiseringen av det politiske poenget. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1670) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 162 / Linje: 20 - 22  

Innspill: Setningen «Det kan gjennomføres ved å kreve at en ny statlig stilling i byråkratiet ikke kan opprettes uten at det 
fjernes en eksisterende stilling» strykes. 

Kommentar: Dette blir ein alt for rigid regel. Offentleg pengebruk kjem i mange former, ikkje berre i stillingar, og korleis ein 
prioriterer innanfor den enkelte etat - til dømes om ein skal kjøpe ny politibil eller tilsetje ein ny sakshandsamar på 
politikontoret - må vere gjenstand for lokale prioriteringar, ikkje rigide nasjonale føringar. Den overordna styringa bør skje 
gjennom innstramming av budsjettmidlar, som kjem som eit eige forslag. Henger sammen med forslag # 1673 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1670B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 162 / Linje: 20 - 22  

Innspill: Setningen «Det kan gjennomføres ved å kreve at en ny statlig stilling i byråkratiet ikke kan opprettes uten at det 
fjernes en eksisterende stilling» strykes. 

Kommentar: Hva i all verden skal defineres som «byråkratiet» Henger sammen med forslag # 1673B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1671) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 162 / Linje: 20 - 22  

Innspill: Setningen «Det kan gjennomføres ved å kreve at en ny statlig stilling i byråkratiet ikke kan opprettes uten at det 
fjernes en eksisterende stilling» endres til: 

«Det kan gjennomføres ved å innføre ansettelsesstopp i departement og underliggende etater.» 

Kommentar: Hva i all verden skal defineres som «byråkratiet» Henger sammen med forslag # 1674 

Landsstyrets innstilling: Avslås, men innstilles dersom forslag # 1670 ikke vedtas.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1672) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Tillegg på side 162 / Linje: 24  

Innspill: Ordene «redusere byråkratiet og» legges til i setningen «.. , reguleringer og kontrollfunksjoner med sikte på å 
redusere byråkratiet og å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1673) Sveinung Rotevatn / type: Slette på side 162 / Linje: 31 -32  

Innspill: Hakepunktet «innføre krav om at det ikke kan opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en 

annen» strykes 

Kommentar: Dette blir ein alt for rigid regel. Offentleg pengebruk kjem i mange former, ikkje berre i stillingar, og korleis ein 
prioriterer innanfor den enkelte etat - til dømes om ein skal kjøpe ny politibil eller tilsetje ein ny sakshandsamar på 
politikontoret - må vere gjenstand for lokale prioriteringar, ikkje rigide nasjonale føringar. Den overordna styringa bør skje 
gjennom innstramming av budsjettmidlar, som kjem som eit eige forslag. Henger sammen med forslag # 1670 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1673B) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 162 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet «innføre krav om at det ikke kan opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en 
annen» strykes 

Kommentar: Hva i all verden skal defineres som «byråkratiet» Henger sammen med forslag # 1670B 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1673C) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Slette på side 162 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet «innføre krav om at det ikke kan opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en 
annen» strykes  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1670 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1674) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 162 / Linje: 31 - 32  
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Innspill: Hakepunktet «innføre krav om at det ikke kan opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en 
annen» endres til: 

«innføre ansettelsesstopp i departement og underliggende etater.» 

Kommentar: Hva i all verden skal defineres som «byråkratiet» Henger sammen med forslag # 1671 

Landsstyrets innstilling: Avslås, men innstilles dersom forslag # 1673 ikke vedtas.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1675) Rebekka Borsch / type: Endre på side 162 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet «innføre krav om at det ikke kan opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en 
annen» endres til:  

«fryse det totale antallet stillinger i statlig byråkrati i ett år og evaluere tiltaket etter det.» 

Kommentar: Forslaget slik det står nå er ikke gjennomførbart. Hvilken instans skal avgjøre hvilken stilling som skal ut når en 
annen opprettes? Hvordan skal dette kontrolleres? Man skaper bare masse ny byråkrati. 

Landsstyrets innstilling: Avslås (se forslag # 1670, # 1671, # 1673 og # 1674) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1676) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Endre på side 163 / Linje: 1 - 3  

Innspill: Hakepunktet «redusere detaljstyringen av offentlig forvaltning ved å gi større frihet til å styre arbeidet med 
grunnlag i hovedmål og forventninger fremfor detaljerte mål og føringer» endres til:  

«Gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor med rammebudsjetter, mer skjønn for medarbeiderne i utførelsen av 
jobben og mindre rapportering og detaljstyring.» 

Kommentar: I programutkastet foreslås det en tillitsreform innen helsevesenet. En slik reform bør gjennomføres i hele 
offentlig sektor. 

Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1677) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 163 / Linje: 9 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at forskrifter skal være gyldige i maksimalt 10 år.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1678) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 163 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«øke bruken av rotasjon og åremålsstillinger i det offentlige for å få mer dynamikk i ledelsen og bytte mellom leder- og 
medarbeiderstillinger» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1679) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 163 / Linje: 9 

Innspill: Nytt hakepunkt  

«slanke direktoratene med 10 %» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 19. TRYGGHET OG SIKKERHET 
[side 164 - 173 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1680) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 164 / Linje: 3 - 4  

Innspill: Ordene «Vi tror at» strykes fra setningen «Vi tror at Den beste måten å bekjempe kriminalitet på, er å forbygge 
den.»  

Kommentar: Det er ikke noe vi tror. Det er noe vi vet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1681) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 164 / Linje: 6  

Innspill: Ordet «bør» endres til «må» i setningen «Forebygging bør må begynne tidlig.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1682) Geir Olsen / Egne vegne type: Slette på side 165 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «etterpå» strykes i setningen «Mange voldtektsofre lever med skam, angst og stresslidelser i lang tid 
etterpå.»  

Kommentar: Skikkelig muntlig språk 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1683) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 165 / Linje: 14  

Innspill: Tillegg etter setningen «…, men vi vet at mørketallene er store»: 

«Forskning viser at rundt 50 % av alle voldtekter er overgriper under 18 år. Voldtekt er i og utenfor familien og det er viktig 
å avdekke og hjelpe disse ungdommene.» 

Kommentar: Det er alvorlig at unge overgripere ikke får hjelp i Norge. Når det gjelder overgrep av søsken er dette befattet 
med grov vold og det er svært hyppig. Men i søskenovergrep blir det så vanskelig at hverken offer eller overgriper får hjelp. 
Men vi ser hyppig når overgrep hos voksne, har de startet som overgripere i ung alder. Denne gruppen må stoppes tidlig.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1684) Liv Wiborg / Ullern/Oslo type: Legge til på side 165 / Linje: 18  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det må opprettes institusjoner som kan behandle unge overgripere. Overgripere må ikke plasseres i institusjoner som 
også skal hjelpe barn og unge som er utsatt for overgrep, da fortsetter overgrepene.» 

Kommentar: I Sverige har de institusjoner som behandler unge overgripere og i Danmark har de Janustiftelsen som utreder 
unge overgripere. I Norge har vi ingen av delene.  

Landsstyrets innstilling: Første setning innstilles. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1684B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 165 / Linje: 18  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det må opprettes institusjoner som kan behandle unge overgripere. Overgripere må ikke plasseres i institusjoner som 
også skal hjelpe barn og unge som er utsatt for overgrep, da fortsetter overgrepene.» 
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Kommentar: I Sverige har de institusjoner som behandler unge overgripere og i Danmark har de Janustiftelsen som utreder 
unge overgripere. I Norge har vi ingen av delene. 

Landsstyrets innstilling: Første setning innstilles. 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1686) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 165 / Linje: 35 

Innspill: Ordene «behandling av» legges til i hakepunktet «kreve at behandling av voldtektssaker blir en del av 
utdanningen på Politihøgskolen» 

Kommentar: Legge til ordene «behandling av» mellom ordene «at» og «voldtektssaker». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1687) Geir Olsen / Egne vegne type: Endre på side 166 / Linje: 2  

Innspill: Ordet «kreve» strykes og ordene «mer aktivt» legges til i hakepunktet «kreve at skolene arbeider mer aktivt med 
holdninger til kropp og seksualitet.»  

Kommentar: Hvordan skal Venstre «kreve» dette da? 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1690) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 166 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Ordene «i dag» strykes fra setningen «Venstre mener at det forebyggende arbeidet og hjelpen til ofrene ikke er 
god nok i dag.» 

Kommentar: Fjerne ordene «i dag» fordi det verken øker verdien til eller presiseringen av det politiske poenget. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1691) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 166 / Linje: 11  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet:  

«Mange voldsofre sliter med å få den hjelp, oppfølging og rådgivning de har bruk for etter å ha vært utsatt for vold. Det er 
derfor viktig å styrke rådgivningstjenesten for kriminalitetsofre som i dag er lokalisert ved politiet rundt om i landet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (realitetene står allerede i samme avsnitt + at siste del innstilles som hakepunkt jfr. forslag # 
1692) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1692) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 166 / Linje: 21 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke rådgivingstjenesten ved kontoret for voldsoffererstatning.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1693) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Endre på side 167 / Linje: 4 - 21  

Innspill: Underkap. 19.4 endres til: 

«19.4 Solid lensmannsetat og synlig politi 
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Politiet nyter stor tillit i befolkningen. Denne tilliten har de fordi befolkningen opplever trygghet når politiet er både kjent, 
synlig og tilgjengelig. Bærebjelken i det daglige arbeidet med borgerne er lensmannen som med sin lokalkunnskap og sitt 
lokale nettverk kan gripe inn i forkant av hendelser og løse konflikter på lavt nivå. Venstre mener det er viktig at politiet 
samarbeider tett med andre lokale myndigheter og samfunnsaktører gjennom samarbeidsmodeller som Politiråd og 
Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Samtidig ser vi at samfunnet er i endring og at også 
utetjenesten trenger styrking. Vi vil at utdanningen ved Politihøgskolen skal være relevant for operativt politiarbeid. Det må 
satses mer på videreutdanning i ledelse, etterforskning og i oppgaver som knytter seg til utetjenesten. Politietaten kan 
styrkes ved flere sivile stillinger som dekker mange av de administrative oppgavene. Samtidig vil Venstre vurdere å overlate 
en del oppgaver til tjenestemenn uten politifaglig utdanning.  

 

Venstre vil: 

✓ styrke politiutdanningen og styrke politietaten med flere sivile stillinger  
✓ flytte mer makt og ressurser fra Politidirektoratet til politidistriktene  
✓ styrke Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll  
✓ forbedre eksisterende og utvikle nye informasjonssystemer i politi og justissektor for å tilfredsstille kravene til ny 

politiregisterlov  

✓ styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen» 

Kommentar: Det er viktig at forebyggende arbeid og tidlig innsats ikke svekkes fordi utetjenesten skal styrkes. Avsnittet bør 
derfor også inneholde det vi har i dag- som fungerer godt mange steder. En lensmann med et lensmannskontor som jobber 
tett med kommunen innenfor tidlig innsats sammen med barnevern, barnehager, skole, psykiatri og rus. Mange steder er 
kulturen slik at innbyggerne ikke vil henvende seg til ukjente uniformerte politi eller politi i bil. De oppfattes å «være på 
jobb»- være ute på oppdrag, man ønsker derfor ikke forstyrre. Tips, innspill og bekymringer rettes til lensmannen eller en av 
dennes ansasatte. Disse har tillit lokalt fordi det er kjente personer i nærmiljøet, og man har tillit til at 
bekymringsmeldingene håndteres profesjonelt- fordi man har sett at det har blitt gjort tidligere. Det er viktig at vi etter 
nærpolitireformen ikke sår tvil om at vi støtter de lokale lensmannskontorene. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1696) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 167 / Linje: 27  

Innspill: Ordene «i et demokratisk samfunn» strykes fra setningen «Vi mener at bruken av tvang overfor borgere aldri må 
være større enn det som er nødvendig og forholdsmessig i et demokratisk samfunn.»  

Kommentar: Fjerne ordene «i et demokratisk samfunn» på slutten av setningen fordi det virker kunstig og fordi det politiske 
poenget med fjerningen av disse ordene allikevel er ivaretatt og presist nok. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1697) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 168 / Linje: 5 - 6  

Innspill: Delsetningen «…, men støtter tiltak som vil gjøre det lettere for politiet å bli bevæpnet når situasjonen krever 
det.» endres til:  

«…, men støtter tiltak som vil gjøre politiets tilgang til våpen kort og effektiv når situasjonen krever det» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1698) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Slette på side 169 / Linje: 8  

Innspill: Ordene «i dag» strykes fra setningen «Domstolene i dag får flere og flere saker, og sakene blir…» 

Kommentar: Fjerne ordene «i dag» fordi det verken gjør det politiske poenget klarere eller øker verdien til det på annet vis. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1699) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 169 / Linje: 12 

Innspill: Ordet «Lekmannsinnslaget» endres til «Lekmannsordningen» i setningen «Lekmannsinnslaget 
Lekmannsordningen i domstolene er viktig for å sikre demokratisk legitimitet.» 

Kommentar: Ordet «innslaget» har for en lekmann som meg negative konnotasjoner i en slik politisk tekst. Det er ikke 
sikkert at det har negative konnotasjoner for avsenderen eller at det er ment sånn, men det har det uansett for meg. 
«Ordningen» fremstår som noe som er fundert mye grundigere, så jeg anbefaler at ordet «Lekmannsordningen» brukes i 
stedet for «Lekmannsinnslaget». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1700) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: på side 169 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at grunnloven skal være et viktig dokument som sikrer alle borgere noen grunnleggende og ukrenkelige rettigheter. For å 

sikre disse i tilstrekkelig grad blir ivaretatt bør det vurderes å opprette en egen konstitusjonell domstol, slik mange andre 
europeiske land har. Videre bør denne domstolen gis anledning til å bruke abstrakt prøvingsrett. Lover og saker som skal 
prøves oversendes den konstitusjonelle domstolen om 1/3 av Stortinget ber om det.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1700B) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 169 / Linje: 20  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at grunnloven skal være et viktig dokument som sikrer alle borgere noen grunnleggende og ukrenkelig rettigheter. For å 
sikre disse i tilstrekkelig grad blir ivaretatt bør det vurderes å opprette en egen konstitusjonell domstol, slik mange andre 
europeiske land har. Videre bør denne domstolen gis anledning til å bruke abstrakt prøvingsrett.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1701) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 169 / Linje: 20   

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«gjeninnføre foreldelsesfristen på 25 år for drap, incest og voldtekt. Beviskvaliteten synker dess lengre tid det er gått fra 
den straffbare handlingen ble begått, noe som øker faren for justismord.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Første setning innstilles.  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1702) Dag Bjørvik / type: Slette på side 169 / Linje: 31 - 33  

Innspill: Setningene «Rettsråd kan i dag bare gis av advokater. Jurister uten advokatbevilling har ikke adgang til å yte 
rettshjelp utenfor domstolene» strykes.   

Kommentar: Dette stemmer ikke, jfr. domstolloven § 218, 2. og 4. Som lokalpolitiker og advokat i Sandefjord gjennom nær 
20 år og nå som sorenskriver i Vest-Telemark gjennom 11 år, setter jeg pris på at Venstre vil ha en domstolspolitikk. Jeg 
kunne ønske en formulering om at en større andel av ressursene til domstolene bør gå til den dømmende virksomheten og 
en tilsvarende mindre andel til domstolsbyråkratiet i Domstoladministrasjonen (DA). DET ville være et godt bidrag til at 
domstolene kan ivareta sitt samfunnsoppdrag (s. 169 linje 10-11). DA sysselsetter i dag ca. 100 årsverk, mens de samme 
oppgavene ble utført av anslagsvis halvparten så mange da domstolene ble administrert av departementet før DA ble 
opprettet.   

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1703) Dag Bjørvik / type: Slette på side 170 / Linje: 5  

Innspill: Hakepunktet «lovfeste advokaters taushetsplikt» strykes.  

Kommentar: Advokater har taushetsplikt med hjemmel i lov. For rettshjelpere er dette regulert i domstolloven § 218, 3. 
ledd. Brudd på taushetsplikt er straffesanksjonert i domstolloven § 234. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1704) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 170 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Ordene «og privilegier» legges til i setningen/parentesen «(som innebærer at domfelte i prinsippet har samme 
rettigheter og privilegier som andre borgere)» 

Kommentar: Sette inn ordene «og privilegier» mellom «rettigheter» og «som andre borgere». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1705) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 170 / Linje: 20  

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Venstre mener det norske straffesystemet har gitt gode resultater, med et generelt lavt kriminalitetsnivå og en høy grad 
av rehabilitering. Vi ser derfor med bekymring på de siste års forslag og vedtak om høyere maksimumsstraffer, flere 
minstestraffer, fjerning av foreldelsesfrister og en generell tendens til skjerping av straffenivå. Vi mener en slik utvikling er 
dårlig faglig begrunnet, og medfører en risiko for et hardere og mindre humant straffesystem, som gir dårligere 
rehabilitering uten å føre til en nedgang i kriminalitet. Venstre vil føre en kunnskapsbasert kriminalpolitikk, som bygger 
videre på den norske tradisjonen med ein human strafferettspleie, et moderat straffenivå og et sterkt fokus på 
rehabilitering». 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1706) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 170 / Linje: 22  

Innspill: Setningen «Venstre er videre imot sexkjøploven.» endres til: 

«Venstre ønsker å oppheve forbudet mot kjøp av sex.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1707) Kjartan Almenning / type: Redaksjonelt på side 170 / Linje: 32 -33 

Innspill: Legge til formuleringen «tilbud om behandling i stedet for straff» i slutten av hakepunktet: 

«styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for 
straff» 

Kommentar: Hakepunktet slik det står stopper mitt i løse luften 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1708) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 170 / Linje: 32 - 35  

Innspill: Hakepunktet «styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll, slik at flere rusavhengige kan få» endres til:  

«styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll, slik at flere rusavhengige får tilbud om behandling i stedet for fengsel 
dersom de begår kriminelle handlinger» 
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Kommentar: Dagens formulering åpner for at rusmisbrukere kan dømmes til behandling selv om de ikke skulle ønske 
behandlingen selv. Det er viktig at ordningen er samtykkebasert, dette er foreslått styrket i ny forskrift om 
narkotikaprogram med domstolskontroll.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1709) Are Liltved Nesland / type: Endre på side 171 / Linje: 3  

Innspill: Hakepunktet «oppheve sexkjøpsloven og gjennomgå hallikparagrafen» endres til: 

«styrke kampen mot menneskehandel gjennom å spisse sexkjøpsloven slik at den gjelder i de tilfeller der sexarbeideren 
ikke selger sex frivillig, eller man burde vite at sexarbeideren ikke selger sex frivillig, og innføre en undersøkelsesplikt for 
kjøpere av seksuelle tjenester for å avdekke om sexarbeideren jobber frivillig eller under tvang.» 

Kommentar: Hensikten med sexkjøpsloven er å bekjempe menneskehandel og seksuell tvang. Hensikten er ikke å straffe 
frie, voksne, samtykkende mennesker som velger å ha et seksuelt forhold, uansett årsak til det valget (om det er av 
kjærlighet, penger og/eller lyst). Skillet i lovgivningen må derfor gå på frivillighet, sånn som i all annen mellommenneskelig 
lovgivning.  Innafor arbeidsrett skiller vi for eksempel mellom frivillig (lønnet og ulønnet) arbeid (som er lovlig) på den ene 
siden og tvangsarbeid (som er ulovlig) på den andre siden. Innafor seksuallovgivning skiller vi også på frivillige seksuelle 
relasjoner mellom voksne samtykkende individer (lovlig) på den ene siden, og seksuell vold og overgrep (ulovlig) på den 
andre siden. Det er ingen logisk grunn til at lovgivning som kombinerer sex og arbeid skal være helt annerledes all annen 
lovgivning når det kommer til frivillighet kontra tvang. I tillegg så er det både ufornuftig og umoralsk å prioritere å bruke 
begrensede politiressurser til å etterforske og straffeforfølge frie, voksne mennesker som velger å ha et seksuelt forhold, når 
vi vet at hver krone vi bruker på dette er en krone mindre vi bruker på etterforskning av alvorlig kriminalitet som vold, 
voldtekt og menneskehandel.  Fra annen lovgivning kjenner vi igjen prinsipper som at man burde vite at noen ikke 
samtykket til frivillige relasjoner (seksuallovgivningen), og at man har undersøkelsesplikt (for eksempel ved kjøp av 
vasketjenester eller dyre varer betalt med kontanter, med det å begrense svart økonomi som formål). En spissing av 
sexkjøpsloven som foreslått vil gjøre arbeidshverdagen for sexarbeidere som frivillig selger seksuelle tjenester lettere, og 
dermed også bistå med å bekjempe menneskehandel, ettersom det illegale markedet fortrenges.  Ytterligere så vil en 
spissing av sekskjøpsloven bistå i bekjempelsen av menneskehandel gjennom å virke reelt holdningsskapende (frivillighet fra 
begge parter er OK, tvang er aldri OK), noe som står i sterk kontrast til dagens lovgivning der både frivillig sex og ufrivillig 
sex skjæres over én kam. Det juridiske skillet i sexkjøpsloven for hva som er lovlig og hva som er ulovlig må derfor gå på 
frivillighet.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1710) Svein Abrahamsen / type: Nytt forslag på side 171 / Linje: 4  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke det sosiale arbeidet overfor dem som selger seksuelle tjenester» 

Kommentar: Styrking av det sosiale arbeidet bør stå sentralt uavhengig av om sexkjøpsloven beholdes eller oppheves. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1712) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 171 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «Forbudsregime» endres til «Forbud» i setningen «Forbudsregime Forbud fører til at lettere stoffer blir en 
døråpner inn i kriminelle miljøer, …» 

Kommentar: «Forbudsregime» virker pompøst og minner om politikerspråk. «Forbud» virker mer naturlig og like presist. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1713) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 171 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Hakepunktet «utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade 
for brukere og samfunn» endres til: 
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«med sikte på å minimere skade for brukere og samfunn, avkriminalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer 
gjennom offentlige utsalgssteder. Regulering vil gi bedre kontroll over de i dag illegale markedene og forhindre 
finansieringen av kartellvirksomhet og terrororganisasjoner.»  

Kommentar: I dag finansieres kartellvirksomhet og terrororganisasjoner av blant annet salg og produksjon av narkotiske 
stoffer. Et regulert marked vil gi en tryggere ruspolitikk som vil være til det beste for individer og samfunnet. Man vil kunne 
ha et kunnskapsbasert syn på narkotiske stoffer og praksis av ruspolitikken fremfor holdningsbasert. En avkriminalisering vil 
sikre at rusavhengighet heller blir sett som en sykdom heller enn en forbrytelse.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1714) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 171 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«avkriminalisere bruk og besittelse til eget forbruk av narkotiske stoffer»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (må sees i sammenheng med eksisterende tekst i linje 21-22) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1714B) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 171 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«avkriminalisere bruk av rusmidler» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås (må sees i sammenheng med eksisterende tekst i linje 21-22) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1715) Christian Grønlie Herzog / type: Legge til på side 171 / Linje: 22  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at narkotikapolitikkens målsetning skal være å minimere skadene fra bruk og handel av narkotika for brukerne og for 
samfunnet» 

Kommentar: Slår veldig klart fast at målet er å minimere skader. Poengterer at skadene oppstår både fra bruk og handel 
(sort marked, organisert kriminalitet, korrupsjon, gjengkriger osv), og rammer både brukere spesielt og samfunnet generelt 
(pårørende, ofre for narkotikarelatert vinningskriminalitet, kostnader i politiet, helsevesenet, fengselsvesenet, domstolene, 
osv.) 

Landsstyrets innstilling: Avslås (det samme står i realiteten i hakepunktet linje 19-20) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1717) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 20 - 21 

Innspill: Formuleringen «utenlandske borgere» endres til «utenlandske statsborgere» i hakepunktet «at utenlandske 
statsborgere som begår kriminalitet i Norge bør søkes overført til soning i hjemlandet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1719) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 26  

Innspill: Formuleringen «I et åpent demokrati» endres til «I et åpent, demokratisk samfunn» i setningen «I et åpent, 
demokrati demokratisk samfunn vil det aldri kunne utstedes garantier mot at terroranslag kan skje.» 

Kommentar: Benevnelsen «et åpent, demokratisk samfunn» er litt mer omstendelig enn «et åpent demokrati», men mye 
mer folkelig samtidig som det er like presist. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1720) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 28  

Innspill: Ordet «stedlig» endres til «lokalt» i setningen «…, kortere kommunikasjonslinjer og myndiggjøring av stedlig lokalt 
tjenestepersonell» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1721) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 28  

Innspill: Ordet «alt» legges til i setningen «Dagens ansvar for krisehåndtering er alt for fragmenterte og ikke godt nok…» 

Kommentar: Legge til ordet «for» mellom ordet «er» og ordet «for». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1722) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 172 / Linje: 32 - 33  

Innspill: Formuleringen «offentlige, private og frivillige» endres til «offentlige, kommersielle og ideelle» i setningen «I 
norsk beredskap er det en styrke at mange ulike aktører, både offentlige, private og frivillige, kommersielle og ideelle, er 
involvert og bidrar på forskjellige måter før, …» 

Kommentar: Kommersielle, frivillige og ideelle aktører er private aktører. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1723) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 172 / Linje: 35  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Det er viktig å styrke beredskapen i nordområdene. Det bør etableres et ressurs og kompetansesenter for de nødetater 
som opererer i grenseområdet mot Russland/kysten av Nord-Norge.» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1727 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1724) Odd Einar Dørum / type: Legge til på side 173 / Linje: 1 

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Styrke sivilforsvaret som nødetat med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret.» 

Kommentar: Sivilforsvaret er samfunnets sivile forsterkning for nødetatene i små og store kriser. Ordningen trenger 
fornyelse av utstyr og bedre trente mannskaper. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles unntatt formuleringen «med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret» (sivilforsvaret 
som nødetat bør styrkes uansett)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1724B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 173 / Linje: 1  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«Styrke sivilforsvaret som nødetat med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret.» 

Kommentar: Sivilforsvaret er samfunnets sivile forsterkning for nødetatene i små og store kriser. Ordningen trenger 
fornyelse av utstyr og bedre trente mannskaper 
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Landsstyrets innstilling: Innstilles unntatt formuleringen «med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret» (sivilforsvaret 
som nødetat bør styrkes uansett)  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1724C) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Legge til på side 173 / Linje: 1  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke sivilforsvaret» 

Kommentar: I kapitlet om sikkerhet og beredskap er sivilforsvaret overhode ikke nevnt. Sivilforsvaret er en viktig ressurs 
som kan benyttes i beredskapssammenheng. Dessverre har sivilforsvaret ikke fått oppdatert sitt utstyr, og er derfor på langt 
nær så effektive som de kunne ha vært. Sivilforsvaret glemmes ofte i disse sammenhengene, men har i motsetning til mange 
andre frivillige organisasjoner hjemmel for innkalling til tjeneste.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles som foreslått i forslag # 1724 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1724D) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 173 / Linje: 1  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«styrke sivilforsvaret» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles som foreslått i forslag # 1724 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1725) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 173 / Linje: 11 - 12  

Innspill: Ordet «sitt» endres til «sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor sitt, og flere utenlandskabler»  

Kommentar: Legge til ordet «sitt» etter «Telenor». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1726) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Legge til på side 173 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«fremskynde arbeidet med nasjonal nødmeldingstjeneste for hørselshemmede.»  

Kommentar: Begrunnelse: I dag så finnes det ingen mulighet for døve å kunne skaffe nødhjelp. Den eneste måten er ved å 
ringe, og de fleste døve og hørselshemmede har ikke mulighet for å kunne fortelle hvor de er, hva som har skjedd osv. fordi 
de bruker tegnspråk og fordi de heller ikke kan høre hva som blir sagt ved kontakt med AMK. Dersom en døv kommer først 
til en nødsituasjon må det være mulig å varsle nød over smarttelefon raskt. Det må også legges opp til massevarsling av 
befolkningen visuelt. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1727) Trine Noodt / Finnmark Venstre type: Nytt forslag på side 173 / Linje: 12  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«etablere et ressurs- og kompetansesenter for beredskap i nordområdene i Finnmark» 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1723 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1728) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 173 / Linje: 13  
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Innspill: Nytt hakepunkt:  

«at helikopterkapasiteten for politi og forsvar økes» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 20. FREMTIDSRETTET FORSVARSPOLITIKK 
[side 174 - 179 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1729) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Endre på side 174 til 179 / Linje: 3 - 31 

Innspill: Hele kap. 20 endres til:  

«En verden i stadig endring, med flere tilspissede konflikter stiller større krav til Norsk forsvar og norsk engasjement i 
internasjonale konflikter. Bærebjelkene i det norske forsvaret er medlemskap i NATO, verneplikten og totalforsvaret. Det er 
viktig med et troverdig, tilstedeværende og avskrekkende forsvar for å forebygge krig og ivareta Norges sikkerhet og 
suverenitet. Norsk sikkerhet ivaretas også på andre samfunnsområder gjennom internasjonalt samarbeid, handel og dialog. 
Fremvekst av frihet, demokrati, rettsstat og markedsøkonomi er den sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet. 
Forsvaret skal være en profesjonell, responseffektiv og kostnadseffektiv organisasjon og styre etter de politiske målene og 
de økonomiske og etiske rammene Stortinget setter. Plasseringen av militære styrker og baser må skje ut fra 
forsvarspolitiske hensyn, internasjonale krav og nasjonale behov. Før investeringer i militært materiell, må det alltid foretas 
en vurdering av personellsituasjon og hvilke livsløpskostnader anskaffelsen vil medføre mange har andre skader. Ansvaret 
for oppfølging av handlingsplanen for veteraner må plasseres. Planen må følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler. 
NATO-medlemskapet er grunnmuren i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Samtidig må det forsvarspolitiske samarbeidet i 
Norden og med videreutvikles. Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet innenfor rammen av NATO. Nordisk og 
samarbeid kan også være en løsning på deler av Forsvarets utfordringer knyttet til struktur og ressurser.»    

Kommentar: Ang veteran; unngå negativ formulering «ikke pulveriseres» og heller si hva vi vil skal skje. Ang forsvarspolitisk 
samarbeid: Fjerne tekst knyttet til EU. Norge er ikke medlem av EU. EU er i utgangspunktet en handelsunion, at V i sitt 
program skal inkludere noe som ikke er sikkert at EU selv velger å utvikle virker svært merkelig. Et nordisk samarbeid er 
imidlertid en meget godt kjent strategi der det er mye å hente.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

---- 

(# 1730) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 174 / Linje: 3 - 13  

Innspill: Innledende tekst til kap 20 endres til: 

«En verden i stadig endring, med flere tilspissede konflikter stiller større krav til Norsk forsvar og norsk engasjement i 
internasjonale konflikter. Bærebjelkene i det norske forsvaret er medlemskap i NATO, verneplikten og totalforsvaret. Det er 
viktig med et troverdig, tilstedeværende og avskrekkende forsvar for å forebygge krig og ivareta Norges sikkerhet og 
suverenitet. Norsk sikkerhet ivaretas også på andre samfunnsområder gjennom internasjonalt samarbeid, handel og dialog. 
Fremvekst av frihet, demokrati, rettsstat og markedsøkonomi er den sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1731) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Tillegg på side 174 / Linje: 7  

Innspill: Ordene «det militære» legges til i setningen «Det fremste formålet med det militære forsvaret er å forebygge krig 
og ivareta Norges sikkerhet» 

Kommentar: Sette inn ordet «militære» mellom ordene «det» og «forsvaret». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1732) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 174 / Linje: 8  

Innspill: Tillegg etter setningen «Det fremste formålet med forsvaret er å forebygge krig og ivareta Norges sikkerhet»:  

«Det må utredes ulike former for verneplikt, slik at alle i et ungdomskull skal utføre en form for samfunnstjeneste.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1733) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endring på side 174 / Linje: 8  

Innspill: Ordene «det norske forsvaret» endres til «det militære forsvaret av Norge» i setningen «Venstre mener at det 
norske forsvaret militære forsvaret av Norge må bygge på NATO, verneplikten og totalforsvaret …» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1734) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 174 / Linje: 11  

Innspill: Ordene «utvikling av» legges til i setningen «Fremvekst og utvikling av frihet, demokrati, rettsstat og 
markedsøkonomi er den sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet.»« 

Kommentar: Legge til «utvikling av». De konseptene som nevnes må ikke bare spres, men de må også hele tiden utvikles for 
å tilpasses utviklingen av samfunnet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1735) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 174 / Linje: 12  

Innspill: Ordet «ansvarlig» legges til i setningen «Fremvekst og frihet, demokrati, rettsstat og ansvarlig markedsøkonomi er 
den sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet.» 

Kommentar: Legge til ordet «ansvarlig» foran ordet «markedsøkonomi». Markedsøkonomi kan vel også inkludere 
turbokapitalisme, så det er vel smart å nevne at partiet står for en annen markedsøkonomi enn turbokapitalisme. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1736) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 174 / Linje: 13  

Innspill: Formuleringen «veien mot fred og internasjonal sikkerhet» endres til «veien mot internasjonal fred og sikkerhet» i 
setningen «Fremvekst og frihet, demokrati, rettsstat og markedsøkonomi er den sikreste veien mot internasjonal fred og 
internasjonal sikkerhet.» 

Kommentar: Fjerne ordet «internasjonal» fra like før «sikkerhet» og sette det mellom ordene «mot» og «fred». De 
konseptene som er nevnt er vel de beste tiltakene både for internasjonal fred og for internasjonal sikkerhet og ikke bare 
internasjonal sikkerhet. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1737) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 174 / Linje: 14  

Innspill: Legg til ordet «natur» i setningen «Norge forvalter store naturressurser og har en utsatt geopolitisk plassering.  

Kommentar: Erstatte ordet «ressurser» med ordet «naturressurser». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1738) Irene Dahl / Troms Venstre type: Slette på side 174 / Linje: 19 - 20  

Innspill: Setningene «Russland bygger opp forsvarsevnen og øker sin militære kapasitet, noe som har økt 
uforutsigbarheten og usikkerheten knyttet til russiske intensjoner.» strykes. 

Kommentar: Å legge frem en slik retorikk kan føre til vanskeligere diplomatiske relasjoner i et allerede vanskelig forhold.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1739) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 174 / Linje: 23  

Innspill: kulepunktet «ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid og i NATO» endres til:  

«ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid og et sterkt NATO» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1740) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 6 - 8  

Innspill: Ordene «drifts- og vedlikeholdsutgifter» endres til «livsløpskostnader» i setningen «Før investeringer i militært 
materiell, må det alltid foretas en vurdering av personellsituasjon og hvilke drifts- og vedlikeholdsutgifter» 
livsløpskostnader anskaffelsen vil medføre.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1741) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 13  

Innspill: Setningen «I dag er størrelsen på ubåtvåpenet nær smertegrensen, …» endres til: 

«Størrelsen på ubåtvåpenet er nær smertegrensen, …» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1742) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 175 / Linje: 14  

Innspill: Tillegg etter setningen «…, og vi trenger høyere ambisjoner for å videreføre dette våpensystemet»:  

«Dette begrunnes i at denne kapasiteten krever store ressurser for en eventuell angriper å nedkjempe, og land med slike 
kapasiteter blir sett på som betydelig mindre aktuelt og utfordre enn land uten.»  

Kommentar: Begrunnelsen er gitt i tillegget. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1743) Jan-Petter Holtedahl / St.Hanshaugen Venstre type: Legge til på side 175 / Linje: 17  

Innspill: Tillegg til slutt i avsnittet: 

«Norge har bestemt seg for å anskaffe kampfly av typen F-35, denne flytypen har ikke gode forsvarsegenskaper og er 
dessuten i ferd med å bli betydelig dyrere og dårligere enn først forespeilet under underskrivelse av kontrakt. Venstre 
mener derfor at innkjøpet av dette flyet bør reduseres til et minimum inntil man vet faktisk hva man får og heller prioritere 
ubåtvåpenet og NASAMS 2 (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile system 2 (og 3)) med langtrekkende raketter i 
stedet. NASAMS er i Norge i dag et meget lavt prioritert våpensystem som er svært anvendelig til beskyttelse av vårt 
luftterritorium. Med dette så menes alt fra byer, flyplasser til militære styrker. Venstre mener derfor at man bør investere i 
disse to meget effektive våpentypene fremfor den kostnadskrevende F-35. 

Kommentar: Begrunnelsen finnes i selve tillegget. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1744) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 175 / Linje: 18 - 22  

Innspill: Avsnittet endres til: 
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«Et moderne forsvar må ha både defensiv og offensiv digital kapabilitet. Venstre mener at det bør opprettes en digital 
våpengren som får i oppgave å bygge både offensive og defensive systemer. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et 
godt utgangspunkt for dette, og ønsker å styrke kapasiteten innenfor dette området.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1745) Irene Dahl / Troms Venstre type: Slette på side 175 / Linje: 23 - 27  

Innspill: Faktaboksen på side 175 strykes  

Kommentar: En følelse av at faktaboksen (og slike generelt) egentlig ikke passer inn i dokumentet.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1745B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Redaksjonelt på side 175 / Linje: 23 - 27  

Innspill: Faktaboksen på side 175 er feil og må rettes da regjeringen har vedtatt faste amerikanske styrker på Ørlandet. 

Dette vedtaket bør gjøres om. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1748) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 31  

Innspill: Hakepunktet «øke øvingsintensiteten i Heimevernet» endres til  

«øke antall øvelser i Heimevernet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1748B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 31  

Innspill: Hakepunktet «øke øvingsintensiteten i Heimevernet» endres til:  

«øke øvingshyppigheten i Heimevernet» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1748C) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 175  / Linje: 31  

Innspill: Hakepunktet «øke øvingsintensiteten i Heimevernet» endres til:  

«at Heimevernets militære personell skal øve oftere» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1749) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 175 / Linje: 34  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«sikre at HV og sjøheimevernet er til stede i alle landsdeler» 

Kommentar: nytt kulepunkt 
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Landsstyrets innstilling: Avslås  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1750) Jarle Lind-Nilsen / type: Legge til på side 175 / Linje: 38  

Innspill: Nye hakepunkt: 

✓ «videreføre og forsterke korvettvåpenet med inntil 4 nye fartøyer.  
✓ videreføre helikopterkapasiteten for hæren i nord  

✓ tilbakeføre Olavsvern til sjøforsvaret og utbygge denne til å bli hovedbase i nord» 

Kommentar: Vi mangler kapasiteter til å ivareta suverenitetshevdelse og forsvar av de kystnære områder Ønsker vi 
operative avdelinger i nord så må de ha tilgjengelig helikopterkapasitet. Ved å tilbakeføre Olavsvern får vi muligheten til å 
rette opp en av de største feilene som er gjort i nyere tid 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1751) Kjartan Alexander Lunde / Rogaland Venstre type: Legge til på side 175 / Linje: 38 

Innspill: Nye hakepunkt:  

✓ «sikre helikopterkapasitet for GSV og øvrige avdelinger i landforsvaret med operativt ansvar langs grensen til 
Russland  

✓ etablere flere fysisk adskilte (redundante) fibersamband til Europa langs den russiske grensen, for å muliggjøre 
rask utsending av bilder til mediehus og allierte militære hovedkvarter  

✓ styrke det sivile, militære og diplomatiske samarbeidet med Russland» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1752) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 175 / Linje: 38  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«opprette en ny digital våpengren basert på NSM» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1753) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 175 / Linje: 38  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«styrke Norges defensive og offensive kapabilitet innenfor digital krigføring» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1754) Jan Kløvstad / Agder type: Endre på side 176 / Linje: 6 - 8 

Innspill: Setningen «Venstre mener andelen ungdommer som avtjener vernepliktig i hvert ungdomskull er for lav, og at det 
som ledd i en styrking av hæren må innkalles flere vernepliktige til tjeneste» endres til: 

«Venstre vil derfor opprettholde verneplikten på dagens nivå.»  

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1757) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 176 / Linje: 12 - 14 

Innspill: Leddsetningen «, mer forutsigbarhet i personellet og betjening av stadig mer omfattende og komplekst utstyr,» 
legges til i setningen « I takt med at forsvaret har behov for en stadig mindre andel av hvert ungdomskull, mer 
forutsigbarhet i personellet og betjening av stadig mer omfattende og komplekst utstyr, mener Venstre det er problematisk 
å pålegge enkeltpersoner omfattende plikttjeneste.» 

Kommentar: Legge til poengene at Forsvaret behøver mer forutsigbarhet i personellet og Forsvaret betjener stadig mer 
omfattende og komplekst utstyr - DERSOM DET ER SANT! 

Landsstyrets innstilling: Avslås (gjelder endring i dissensen) 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1759) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 176 / Linje: 25  

Innspill: Ordet «soldater» legges til i hakepunktet «øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre 
kontraktsforhold» 

Kommentar: Legge til ordet «soldater» slik at benevnelsen blir «vervede soldater». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1760) Roger Axelsson / type: Endre på side 177 / Linje: 21 - 23  

Innspill: Avsnittet om «smartforsvar» endres til: 

«Totalforsvarsmodellen er delingsøkonomi, dvs. «smart defence» i praksis. Modellen bør benyttes for store deler av 
logistikkjedene som Forsvaret trenger i krise og krig, i tråd med Forsvarets langtidsplan. Dersom denne modellen ikke er 
hensiktsmessig til bl.a. drift og vedlikehold av materiell , da er et samarbeid mellom flere land nest-beste alternativ.» 

Kommentar: «Smart defence sure beats stupid defence».  Det norske Forsvaret har over 5000 kontrakter med sivile 
leverandører, mens kun (i størrelsesorden) 10 av disse kontraktene (0,2%) har klausul om å levere også i krise og krig. Det 
betyr at Forsvaret må ha (og betale for) doble verdikjeder - en sivil i fredstid, og en tilsvarende i krise og krig.  
Totalforsvarsmodellen utnyttes ikke i praksis. Totalforsvaret er 'Delingsøkonomi', dvs. at sivil kapasitet - betalt av selskaper 
til eget bruk i fredstid - kan tilpasses Forsvarets behov og mobiliseres for militært bruk ved behov.  Dette forutsetter at den 
sivile kapasiteten avtalefestes slik at den kan benyttes også i krise og krig. Dette gjøres i liten grad i dag  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1761) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 178 / Linje: 3  

Innspill: Formuleringen «undertrykke sin befolkning» endres til «undertrykke befolkningen» i setningen «… og ingen stat 
skal har rett til å undertrykke sin befolkningen.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1762) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 178 / Linje: 12 - 15  

Innspill: Setningen «Offensiv bruk av militærmakt som ikke er godkjent av FN kan kun legitimeres i tilfeller hvor en stat 
eller gruppe tyr til utstrakt voldsbruk mot egne borgere eller andre stater, og hvor den eneste løsningen for å stanse volden 
er å sette inn militærmakt.» endres til:  

«Det er kun greit å bruke offensiv militærmakt som ikke er godkjent av FN mot en stat eller mot grupper som tyr til utstrakt 
voldsbruk, og der den eneste løsningen for å stanse volden er å sette inn militærmakt.» 

Kommentar: Gjøre setningen mindre politikeraktig og mer folkelig uten å bli upresis. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1762B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 178 / Linje: 12 - 15  
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Innspill: Innspill: Setningen «Offensiv bruk av militærmakt som ikke er godkjent av FN kan kun legitimeres i tilfeller hvor 
en stat eller gruppe tyr til utstrakt voldsbruk mot egne borgere eller andre stater, og hvor den eneste løsningen for å stanse 
volden er å sette inn militærmakt.» endres til:  

«Det er kun greit å bruke offensiv militærmakt som ikke er godkjent av FN mot en stat eller mot grupper som tyr til utstrakt 
voldsbruk, og der dialog og forhandlinger ikke har ført frem.» 

Kommentar: Gjøre setningen mindre politikeraktig og mer folkelig uten å bli upresis. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1763) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 178 / Linje: 15 - 16  

Innspill: Setningen «Det vil alltid være vanskelig å forutse alle konsekvensene av en intervensjon.» endres til: 

«Det vil alltid være vanskelig å forutse alle konsekvensene av en militær intervensjon.» 

Kommentar: Sette inn ordet «militær» foran ordet «intervensjon» slik at begrepet blir «militær intervensjon». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1764) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 178 / Linje: 27  

Innspill: Overskriften til underkap. 20.6 endres fra «Økt kontroll med våpen» til «Økt kontroll med våpeneksport». 

Kommentar: Spesifisere at dette underkapittelet dreier seg om «våpeneksport» og ikke «våpenkontroll» - dvs kontroll av 
borgernes jaktrifler. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1765) Roger Axelsson / type: Slette på side 179 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «gå inn for at norske statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre land følger norsk 
eksportregelverk» strykes. 

Kommentar: Konsekvensvurdering: Norskeide virksomheter (i Norge eller i utlandet) som produserer deler til utenlandske 
våpensystemer vil ikke få kontrakt dersom den utenlandske våpenprodusenten (i f.eks. USA) vil måtte forholde seg til norsk, 
dansk, tysk etc. eksportlovgiving i tillegg til amerikansk. Det har hittil vært norsk politikk å bruke internasjonale markeder 
for å kunne opprettholde en norsk forsvarsindustri ettersom det norske markedet alene ikke er tilstrekkelig for 
teknologiutvikling. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1765B) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Slette på side 179 / Linje: 6 - 7  

Innspill: Hakepunktet «gå inn for at norske statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre land følger norsk 
eksportregelverk» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1766) Atle Rui / Telemark Venstre type: Slette på side 179 / Linje: 29  

Innspill: Hakepunktet «arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAP 21. GLOBALE UTFORDRINGER – VÅRT ANSVAR 
[side 180 - 191 i utkast II til stortingsvalgprogram] 

 

(# 1767) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 180 / Linje: 7  

Innspill: Setningen «Grensen er ikke grensen for vårt ansvar.» endres til:  

«Vårt ansvar strekker seg utenfor Norges grenser» 

Kommentar: språklig endring 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1768) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 180 / Linje: 16 - 17  

Innspill: Formuleringen «handlinger» legges til i setningen «Frykten for terrorhandlinger resulterer i mer kontroll og 

overvåkning og mindre frihet for den enkelte.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1769) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 180 / Linje: 26  

Innspill: Setningen «Krig og konflikt forebygges gjennom tett og forpliktende samarbeid mellom land.» endres til:  

«Krig og konflikt forebygges gjennom tett og forpliktende samarbeid mellom folk og nasjoner.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1770) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 180 / Linje: 32  

Innspill: Endre overskrift «Venstres mål for globalt samarbeid er» til «Venstre vil» 

Kommentar: her bør vi følge samme mal for hvert kapittel: vi bruker «Venstre vil» i resten av programmet 

Landsstyrets innstilling: Avslås (misforståelse. Ingen av «måloverskriftene» er «Venstre vil») 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1771) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 181 / Linje: 8  

Innspill: Kulepunktet «å bidra til samstemt, langsiktig og bærekraftig utvikling i utviklingsland» endres til:  

«En samstemt politikk der alle politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til langsiktig og bærekraftig utvikling i 
utviklingsland» 

Kommentar: Endringsforslaget reflekterer bedre hva som ligger i det viktige begrepet «samstemt utviklingspolitikk». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1772) Åse Birgitte Skjærli / Nes i Akershus type: Endre på side 181 til 182 / Linje: 12 - 9  

Innspill: Hele underkap. 21.2 endres til: 

«21.1 Mer europeisk samarbeid  

«Venstre vil styrke samarbeidet med Europa»  

De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom 
krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistiske politikk. Venstre er 
grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. 
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Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og 
skape fred. Gjennom 60 år har EU knyttet stormaktene i Europa sammen. Et tidligere delt Europa er forent, og stadig nye 
land har utviklet stabile og trygge demokratier. EU som institusjon har imidlertid ikke greid å etablere en bred folkelig 
forankring i Europa. Det er uenighet om hvor omfattende og dyptgripende samarbeidet skal være, og det er vanskelig for 
befolkningen i EU å ha nærhet og eierskap til beslutningene. Unionen må bli mer handlekraftig i de store spørsmålene, slik 
en har klart på miljøområdet. Samtidig må EU unngå å gi unødig detaljerte og standardiserte reguleringer. Tilliten til vår 
felles yttergrense må gjenopprettes, og EU må finne gode løsninger på felles utfordringer med migrasjon. Venstre mener at 
Norge må bidra i dette arbeidet.  

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og 
kapital og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker. Norge er underlagt et felles regelverk på 
relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre 
siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.  

Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store 
grenseoverskridende utfordringer som klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter 
en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet.  

 

Venstre vil:  

✓ at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon 

✓ at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen at et eventuelt norsk EU medlemskap avgjøres av Stortinget etter 
en ny folkeavstemning» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1773) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Endre på side 181 / Linje: 13 - 14  

Innspill: Sitatet «Venstre vil styrke samarbeidet med EU» endres til «Venstre vil styrke samarbeidet med Europa» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1774) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Nytt forslag på side 181 / Linje: 15 - 20  

Innspill: Avsnittet endres til:  

«De politiske skillelinjene i Europa går i stadig mindre grad mellom høyre- og venstresiden. Vår tids tydeligste konfliktlinjer 
går mellom ekstroverte liberale krefter og introverte totalitære bevegelser. Venstre er grunnleggende positiv til 
internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til frihet, åpenhet, demokrati, klima, migrasjon og 
fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom samarbeid kan vi styrke frihet, 
forebygge krig og konflikt og skape fred.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1775) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 181 / Linje: 20  

Innspill: Ordet «internasjonalt» legges til i setningen « Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og 
konflikt og skape fred.» 

Kommentar: Legge til ordet «internasjonalt» mellom ordene «gjennom» og «samarbeid» for å presisere hvilket samarbeid 
som må til. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1776) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Endre på side 181 / Linje: 32  
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Innspill: Formuleringen «et marked av 500 millioner mennesker» endres til: «verdens største økonomi» i setningen 
«Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 
millioner mennesker verdens største økonomi» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1778) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Slette på side 181 / Linje: 35 - 36  

Innspill: Setningen: «På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på 
viktige områder.» strykes. 

Kommentar: EØS-avtalen medfører at Norge i all hovedsak må forholde seg til direktiver som vedtas av EU. Det er kun på 
landbruksområdet og fiskeriområdet EØS-avtalen har noen begrensninger. Det blir derfor galt å beskrive dette som at vår 
nåværende tilknytning på viktige områder kan føre en mer selvstendig politikk. Tvert imot er vi avskåret fra fullt ut å være 
med i utformingen av politikken.  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1779) Magdalena Lindtvedt / Vestfold type: Legge til på side 181 / Linje: 39 

Innspill: Ordene «demokratisk utvikling,» legges til i setningen «…, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store 

grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1780) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 181 / Linje: 39  

Innspill: Formuleringen « og hvordan sørge for et balansert globalt næringsliv» legges til, til slutt i setningen «…, særlig 
hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som klima, migrasjon og hvordan sørge for et 
balansert globalt næringsliv.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1781) Alf Helge Greaker / (Bergen Venstre) type: Endre på side 181 til 182 / Linje: 39 - 2  

Innspill: Setningen «Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres 
stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» endres til: 

«Venstre ønsker ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som 
fullverdig medlem. Venstre vil derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.» 

Kommentar: Venstre bør gjere som alle våre europeiske søsterparti og seie eit klart ja (eventuelt klart nei) til fullt, norsk 
medlemskap i EU. Dette er ein logisk konsekvens av utsagnet i linje 13: «Venstre vil styrke samarbeidet med EU», i alle fall 
om dette skal forstås som samarbeid underlagt folkevald makt som EU-parlamentet. Venstre bør alltid søke parlamentarisk 
innflytelse. Uansett standpunkt bør ikkje Venstre sine folkevalgde basere sitt standpunkt på ei folkeavstemming, men følge 
eit program med eit standpunkt før valet. Difor er innber framlegget å stryke desse formuleringane. Program og 
veljarkontrakten er viktigst. Henger sammen med forslag # 1788 og # 1788B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1781B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 181 til 182 / Linje: 39 - 2  

Innspill: Setningen «Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres 
stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» endres til: 
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«Venstre ønsker ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som 
fullverdig medlem. Venstre vil derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.» 

Kommentar: Gjelder tilsvarande kulepunkt side 182. Begrunnelse: Venstre bør gjere som alle våre europeiske søsterparti og 
seie eit klart ja (eventuelt klart nei) til fullt, norsk medlemskap i EU. Dette er ein logisk konsekvens av utsagnet i linje 13: 
«Venstre vil styrke samarbeidet med EU», i alle fall om dette skal forstås som samarbeid underlagt folkevald makt som EU-
parlamentet. Venstre bør alltid søke parlamentarisk innflytelse. Uansett standpunkt bør ikkje Venstre sine folkevalgde 
basere sitt standpunkt på ei folkeavstemming, men følge eit program med eit standpunkt før valet. Difor er innber 
framlegget å stryke desse formuleringane. Program og veljarkontrakten er viktigst. Henger sammen med forslag # 1788 og 
# 1788B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1782) Jan Kløvstad / Agder type: Endre på side 181 til 182 / Linje: 39 - 2  

Innspill: Setningen «Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres 

stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» endres til: 

«Venstre er positive til et norsk EU-medlemskap og mener at demokratiske interesser taler for å på sikt søke medlemskap i 
EU. Spørsmålet om et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstre 
stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» 

Kommentar: Overveldande fleirtal på årsmøtet i Agder Venstre. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1783) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 181 til 182 / Linje: 39 - 2  

Innspill: Setningen «Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres 
stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» endres til: 

«Venstre vil derfor arbeide for at Norge søker om medlemskap i EU.»  

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1786 og # 1787 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1784) Tord Eirik Feldt Enger / Drammen Venstre type: Slette på side 182 / Linje: 1 - 2  

Innspill: Delsetningen»…, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» strykes fra setningen «Et norsk EU-

medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge 
utfallet.» 

Kommentar: Man kan ikke love velgere hva Venstres stortingsrepresentanter vil gjøre på vegne av representantene. 
Delsetningen bør strykes. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1785) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 182 / Linje: 2  

Innspill: Delsetningen»…, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» endres til:  

«… og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne folkeavstemningen.» 

Kommentar: Presisere hvilket utfall Venstres stortingsrepresentanter vil følge. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1786) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 182 / Linje: 6  

Innspill: Hakepunktet «at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen» endres til: 
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«at Norge skal søke om medlemskap i EU» 

Kommentar: Det viktige i forslaget er at Norge bør søke om medlemskap i EU Henger sammen med forslag # 1783 og # 
1787 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1787) Vilde Marie Ystmark / Oslo type: Endre på side 182 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning» endres 
til: 

«at et eventuelt norsk EU-medlemskap skal avgjøres av Stortinget» 

Kommentar: Det viktige i forslaget er at dette bør avgjøres av Stortinget, ikke av en folkeavstemming. Direkte demokrati er 
ikke den mest egnede beslutningsformen i komplekse saker som dette.» Henger sammen med forslag # 1783 og # 1786 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1788) Alf Helge Greaker / (Bergen Venstre) type: Endre på side 182 / Linje: 8 - 9 

Innspill: Hakepunktet «at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning» endres 
til: 

«ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som fullverdig medlem. 
Venstre vil derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.» 

Kommentar: Venstre bør gjere som alle våre europeiske søsterparti og seie eit klart ja (eventuelt klart nei) til fullt, norsk 
medlemskap i EU. Dette er ein logisk konsekvens av utsagnet i linje 13: «Venstre vil styrke samarbeidet med EU», i alle fall 
om dette skal forstås som samarbeid underlagt folkevald makt som EU-parlamentet. Venstre bør alltid søke parlamentarisk 
innflytelse. Uansett standpunkt bør ikkje Venstre sine folkevalgde basere sitt standpunkt på ei folkeavstemming, men følge 
eit program med eit standpunkt før valet. Difor er innber framlegget å stryke desse formuleringane. Program og 
veljarkontrakten er viktigst. Henger sammen med forslag # 1781 og # 1781B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1788B) Fylkesårsmøtet 2017 / Hordaland Venstre type: Endre på side 182 / Linje: 8 - 9 

Innspill: Hakepunktet «at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning» endres 
til: 

«ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som fullverdig medlem. 
Venstre vil derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.» 

Kommentar: Gjelder tilsvarande kulepunkt side 182. Begrunnelse: Venstre bør gjere som alle våre europeiske søsterparti og 
seie eit klart ja (eventuelt klart nei) til fullt, norsk medlemskap i EU. Dette er ein logisk konsekvens av utsagnet i linje 13: 
«Venstre vil styrke samarbeidet med EU», i alle fall om dette skal forstås som samarbeid underlagt folkevald makt som EU-
parlamentet. Venstre bør alltid søke parlamentarisk innflytelse. Uansett standpunkt bør ikkje Venstre sine folkevalgde 
basere sitt standpunkt på ei folkeavstemming, men følge eit program med eit standpunkt før valet. Difor er innber 
framlegget å stryke desse formuleringane. Program og veljarkontrakten er viktigst. Henger sammen med forslag # 1781 og 
# 1781B 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1789) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Endre på side 182 / Linje: 8 - 9  

Innspill: Hakepunktet «at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning» endres 
til: 

«arbeide aktivt for at Norge skal søke medlemskap i EU. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en 
ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet.» 

Kommentar:  
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Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1790) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 182 / Linje: 21 - 22 

Innspill: Setningen «Venstre vil opprette en parlamentarikerforsamling i FN, som et viktig ledd i 
demokratiseringsprosessen på globalt nivå» strykes. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1791) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 182 / Linje: 31 - 32 

Innspill: Hakepunktet «finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og 

båttransport» strykes 

Kommentar: medlemmene må finansiere FN – miljøskatter kan hvert enkelt land innføre selv 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1792) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Endre på side 182 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Hakepunktet «finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og 
båttransport» endres til 

«innføre Tobin-skatt på transaksjoner for å finansiere FN»  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Kommentar:  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1793) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 182 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Ordene «og grensekryssende finanstransaksjoner» legges til, til slutt i hakepunktet «finansiere FN gjennom 

globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport og grensekryssende finanstransaksjoner» 

Kommentar: Her kan vi bruke en sosialistisk idé som «finanstransaksjoner» til å fremme globalt samkvem og miljøavgifter. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1794) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Redaksjonelt på side 182 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Innspill: Hakepunktet «finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og 
båttransport» endres til 

«finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1795) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 183 / Linje: 4  

Innspill: Ordet «land» endres til «nasjoner» i hakepunktet «arbeide for å få flest mulig land nasjoner til å godta 

domstolenes jurisdiksjon, …» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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----  

(# 1796) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Legge til på side 183 / Linje: 5  

Innspill: Ordene «folk i» legges til i hakepunket «arbeide for å få flest mulig land til å godta domstolenes jurisdiksjon, og for 
at folk i selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene.» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1797) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 183 / Linje: 21 - 22  

Innspill: - Fra: og at handelsforhandlingene som brøt sammen i Doha gjenopptas - Til: og gjenoppta handelsforhandlingene 
for [skrive det som var hensikten med forhandlingene her] i Doha [skrive i hvilken måned og hvilket årstall disse 
forhandlingene brøt sammen her] 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1799 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt  

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1798) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 183 / Linje: 24  

Innspill: Formuleringen «Asian Development Bank» endres til «Asian Infrastructure Investment Bank» i setningen «…, men 
har i de siste årene blitt utfordret av tilsvarende institusjoner som Asian Development Bank Asian Infrastructure Investment 
Bank. 

Kommentar: Det antas at navnet på to institusjoner er forvekslet (AIIB er en reell utfordrer til Verdensbankens hegemoni, 
ADB er ikke).  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1799) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 183 / Linje: 28  

Innspill: - Fra: Doha-forhandlingene - Til: forhandlingene for [skrive det som var hensikten med forhandlingene her] i Doha 

Kommentar: Henger sammen med forslag # 1797 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1800) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 184 / Linje: 6  

Innspill: Ordet «dessverre» legges til i setningen «FNs menneskerettighetsråd fungerer dessverre fortsatt ikke godt nok. 

Kommentar: Sette inn ordet «dessverre» mellom ordene «fungerer» og «fortsatt» for å farge innholdet i setningen litt mer 
og uttrykke at partiet mener at det er uheldig. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1801) Andreas Dobloug / Frogner Venstre type: Slette på side 184 / Linje: 31 - 33 

Innspill: Hakepunktet «supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal 
menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)» strykes 

Kommentar: heller styrke de regionale systemene 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1802) Fylkesårsmøtet 2017 / Akershus Venstre type: Legge til på side 185 / Linje: 27 - 28  
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Innspill: Legge til formuleringen «politiske partier,» i setningen «Venstre vil legge mer vekt på demokratibygging og 
styrking av menneskerettigheter, politiske partier, offentlige institusjoner og sivile samfunn. 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1803) Joachim Poppe-Holmdahl / Nøtterøy type: Endre på side 186 / Linje: 5 

Innspill: Hakepunktet «sette av minimum 1 % av BNI til utviklingsland» endres til  

«innføre en regel om at bistandsbudsjettet minst skal være på nivå med forsvarsbudsjettet prosentmessing av BNI.» 

Kommentar: Gjennom bistand og utviklingshjelp reduserer vi behovet for å kjempe om knappe resurser, og dermed også 
konfliktene mellom folk, land, og folkegrupper. Det vil da være med å redusere behovet for militære intervensjoner, som 
igjen kan være med på å redusere behovet for midler til forsvarsmateriell. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1804) Kaare Aaneby / Hedmark type: Legge til på side 186 / Linje: 6  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«føre en samstemt utviklingspolitikk der alle relevante politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til utviklingslands 
interesser» 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1804B) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Legge til på side 186 / Linje: 6  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«føre en samstemt utviklingspolitikk der alle relevante politikkområder, ikke bare bistand, tar hensyn til utviklingslands 
interesser» 

Kommentar: Dette er en viktig politisk markering av at Venstre vil tenke bredt om utviklingspolitikk. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1805) Erik Hørluck Berg / Buskerud type: Legge til på side 186 / Linje: 8  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«overføre ansvar og håndtering av asyl- og innvandringsinstituttet til justisdepartementet eller KMD»  

Kommentar: I dag bevilges disse midlene fra bistandsbudsjettet. Det gir et feilaktig bilde av bistandsbudsjettet når en så 
stor andel av midlene ikke går til fattigdomsbekjempelse men til utgiftsdekning i eget land  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1806) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 186 / Linje: 10 - 11  

Innspill: Ordet «bistand» endres til «jobbskaping» i hakepunktet «videreføre innsatsen for utdanning, global helse, 
fredsarbeid, bistand jobbskaping og tilgang til energi.» 

Kommentar: Rydder opp i litt rar formulering og reflekterer bedre hva som er satsinger i dag. 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  
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(# 1808) Fylkesårsmøte 2017 / Oslo Venstre type: Endre på side 186 / Linje: 31 - 32  

Innspill: Setningen «I tillegg må bistanden evalueres for å sikre at den er effektiv, relevant, virkningsfull og bærekraftig» 
endres til : 

«Bistanden må være gjenstand for grundig kvalitetssikring»  

Kommentar: Det kreves mye mer enn evaluering for å gjøre bistanden god, og evaluering er dekket andre steder.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1809) Tord Hustveit / Unge Venstre type: Legge til på side 188 / Linje: 14 

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Se på organiseringen av nødhjelpen og hvordan det er mulig å sikre at nødhjelpen i større grad kommer frem til de 
områdene hvor behovet for nødhjelp er størst, og til glemte konflikter og katastrofer».  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1810) Kaare Aaneby / Hedmark type: Nytt forslag på side 188 / Linje: 14  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«kun gi nødhjelp etter faglige vurderinger og skal ikke brukes for å fremme Norges interesser internasjonalt.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1811) Kaare Aaneby / Hedmark type: Nytt forslag på side 189/ Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Pålegge flernasjonaleselskaper som opererer i Norge land-for-land rapportering, som omfatter alle landene i hele verden 
der selskapet har aktivitet eller har registrerte underselskaper.»  

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1812) Sveinung Rotevatn / type: Legge til på side 189 / Linje: 31  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«Fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon» 

Kommentar: Det er mange forelda tolltariffar som heng igjen frå gamalt av. Det er mange gode døme i 
konfeksjonsindustrien, der det ikkje lenger eksisterer produksjon i Noreg. Men norske klesprodusentar må likevel betale 
høge avgifter når dei skal importere produkta sine for sal i Noreg, noko som svekkar lønsemda i næringa. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1813) Roger Axelsson / type: Erstatte på side 189 til 190 / Linje: 32 - 20  

Innspill: Hele underkap 21.9 endres til: 

«21.9 En større rolle i verden  

«Venstre vil styrke samarbeidet i Nordområdene»  

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. 
Samtidig er klimaendringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.  Nordområdene må bevares som en region preget av 
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internasjonalt samarbeid og lav spenning. Vi vil legge vekt på forpliktende avtaler med andre land og overnasjonale 
organisasjoner som sikrer varig fred og en forsvarlig forvaltning av naturressurser i Arktis.  

Vi Havrettstraktaten skal ligge til grunn for utvikling av juridiske og institusjonelle forhold i nordområdene. 
Barentssamarbeidet, Arktisk råd og Den nordlige dimensjon skal være de viktigste møteplassene for samarbeid i regionen. 
Arktisk råd er en arena for å ta initiativ til bindende avtaler. Den første avtalen undertegnet medlemsstatene i 2011. 
Avtalen etablerer et forpliktende rammeverk for samarbeid mellom medlemsstatene i Arktisk råd om søk og redning. På 
ministermøtet i 2013 undertegnet de arktiske statene en forpliktende avtale om beredskapssamarbeid ved oljesøl. Venstre 
vil jobbe aktivt diplomatisk for å søke forståelse for norske synspunkter mht. jurisdiksjon i nordområdene, også overfor 
nære allierte. Målet er å fremme samarbeid, næringsutvikling og bærekraftig forvaltning av ressurser.  

Forholdet til nabostatene våre skal bygge på bredt og praktisk rettet samarbeid forankret i internasjonale strukturer og 
folk-til-folk samarbeid. Venstre er opptatt av at Norge har nødvendige ressurser og muligheter til å hevde norsk suverenitet 
og forsvare norske interesser.   

 

Venstre vil: 

✓ videreutvikle infrastrukturprosjekter for en sikker og miljøvennlig transport, energioverføring og kommunikasjon 
mellom land og hav i nord 

✓ utvikle en forbedret søk- og redningstjeneste sammen med nabostatene i takt med øket skipstrafikk,  
✓ ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning,  
✓ innføre forbud mot introduserte arter og tungolje i polare strøk 

✓ styrke den miljø og sikkerhetspolitiske beredskapen i takt med økt transport gjennom Nordøstpassasjen.» 

Kommentar: Begrunnelse: 1) redigering/spissing, 2) ta også med Arktisk råds avtale om søk og redning. Nå står det kun av 
vi skal redde miljøet. Ikke folk. :)  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1814) Roger Axelsson / type: Erstatte på side 190 til 191 / Linje: 21 - 14  

Innspill: Hele underkap 21.10 endres til: 

«21.10 Svalbard  

Det er viktig å skape ny aktivitet på Svalbard som kan kompensere for redusert kulldrift, inkl. forskning, reiseliv og annen 
næringsvirksomhet med utgangspunkt i Svalbards beliggenhet. Innovasjon og nyetableringer er viktig. Dette er en 
forutsetning for å bevare og utvikle Svalbard som familiesamfunn. Derfor vil vi opprettholde et godt tjenestetilbud for barn 
og unge. Energiforsyning på Svalbard skal sikres, og sol-, vind- og vannkraft, geotermisk kraft, sjøkabel til fastlandet, og gass 
og kull med CO2-fangst og lagring er aktuelle alternativer.  

Longyearbyen er et naturlig knutepunkt for aktivitet, logistikk og beredskap i Arktis. Økende cruisetrafikk krever øket 
beredskap med kapasitet til å evakuere tusenvis av passasjerer fra skip-til-skip, og fra skip-til is og/eller land. Fra 2017 har 
Norge innført «Polar code» som krever at rederiet selv har ansvar for en tilfredsstillende plan for beredskap og 
evakueringsmulighet når skipet trafikkerer Arktis. Redningstjenesten må kunne bistå raskt, over lange avstander og med 
høy kapasitet. Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i områdene rundt Svalbard. Og vi vil vurdere nytt 
havneanlegg i Longyearbyen og ny industriell aktivitet på lufthavnen.  

 

Venstre vil: 

✓ opprettholde en forsvarlig forvaltning av Svalbardsonen  
✓ følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen.  
✓ utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger.  
✓ lage strategi for ytterligere satsing på høyere utdanning og forskning.  

✓ følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv havn og lufthavn.»  

Kommentar: Kapittel 21.10 om Svalbard: Begrunnelse: 1) Svalbard er en del av Norge. Det er ingen grunn til å skape tvil om 
at Svalbard er en del av Norge. Det er derfor ingen grunn til å presisere at Svalbard skal «forvaltes» på en annen måte enn 
resten av Norge. 2) Redigering/komprimering - hensikten er den samme. 3) Ta med oppdatert info om at rederiet har 
ansvaret for å ha en realistisk plan for å redde 3-4-5.000 passasjerer i Arktis. 4) Ta med «lufthavn» i tillegg til «havn» mht. 
potensiale for industriell virksomhet. 5) Poengtere at redningstjenesten må styrkes (må kunne masseevakuere cruiseskip), 
noe som «Search-and-Rescue in High North» (SARINOR-prosjektet, bl.a. støttet av UD) har funnet ikke er tilfredsstillende 
mht. bl.a. cuiseskip, og trålere nord for Svalbard. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1815) Oddmund Rønning / Svalbard type: Legge til på side 190 / Linje: 22  

Innspill: Legge til «… , og Venstre vil jobbe for at Svalbard integreres tydeligere i norsk politikk for nordområdene og 
Arktis.» i setningen «Svalbard må forvaltes aktivt i tråd med Svalbardtraktaten og Venstre vil jobbe for at Svalbard 
integreres tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis.» 

Kommentar: Ny delsetning i slutten av første setning: Svalbard er langt på vei fraværende i norsk politikk for nordområdene 
og Arktis. Venstre bør jobbe for å utnytte fordelene med å integrere Svalbard tydeligere. Henger sammen med forslag # 
1822 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1816) Oddmund Rønning / Svalbard type: Slette på side 190 / Linje: 24 - 25  

Innspill: Ordene «for å erstatte kullvirksomheten» strykes fra setningen «Svalbard må derfor videreutvikles gjennom 
satsing på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet for å erstatte kullvirksomheten.» 

Kommentar: Foreslår at dette tas ut fordi Venstre også kan komme til å støtte fortsettelse av norsk statlig kullproduksjon på 
Svalbard dersom markedet tillater det. F.eks. av geopolitiske årsaker eller med tilsvarende argumenter som at SPU ikke 
ekskluderer selskaper som driver med kull til metallindustri (mer klimavennlige alt. ikke tilgjengelig). 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1817) Oddmund Rønning / Svalbard type: Endre på side 190 / Linje: 26  

Innspill: Ordet «reiselivsnæringen» endres til «næring på Svalbard» i setningen «Venstre vil sikre stabile og forutsigbare 
vilkår for reiselivsnæringen på Svalbard.» 

Kommentar: Behovet og utfordringene med stabile og forutsigbare vilkår gjelder for all næring - ikke bare, eller i særlig 
grad, reiselivsnæring 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1818) Oddmund Rønning / Svalbard type: Endre på side 190 / Linje: 29 - 30  

Innspill: Setning «Familiesamfunnet i Longyearbyen er det viktigste instrumentet for å håndheve norsk Svalbardpolitikk» 
endres til: 

Familiesamfunnet i Longyearbyen er det et av de viktigste instrumentet instrumentene for å håndheve norsk 
Svalbardpolitikk 

Kommentar: Familiesamfunnet er ett blant flere like viktige instrumenter – bl.a. strategisk infrastruktur, industri-
/næringsutvikling.  

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1819) Oddmund Rønning / Svalbard type: Endre på side 190 / Linje: 30  

Innspill: Setning «Derfor vil vi opprettholde et godt tjenestetilbud for barn og unge.» endres til:  

«Derfor vil vi opprettholde et godt tjenestetilbud, og sikre trygge boforhold i Longyearbyen.»  

Kommentar: Sikre boforhold er like viktig som godt tjenestetilbud – bl.a. med referanse til Komitemerknad s.3 i Innst. 88 S – 
2016–2017ang sikringstiltak etter snøskred i 2015 og andre naturfarer. Foreslår også å stryke «barn og unge» siden 
tjenestetilbud og sikre boforhold er viktig for alle som bidrar til bosetting som støtter opp under målene i norsk 
Svalbardpolitikk. 

Landsstyrets innstilling: En kombinasjon Innstilles. Setningen skal lyde «Derfor vil vi opprettholde et godt tjenestetilbud for 
barn og unge og sikre trygge boforhold i Longyearbyen» 
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Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1820) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 190 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Setningen «Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i områdene rundt Svalbard vurdere nytt havneanlegg 
i Longyearbyen.» endres til: 

«Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i områdene rundt Svalbard og utrede nytt havneanlegg i Longyearbyen.» 

Kommentar: Legge til ordet «og» like etter ordet «Svalbard» og erstatte ordet «vurdere» med «utrede». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1820B) Torgny Birkeland / Vestre Aker Venstre type: Endre på side 190 / Linje: 36 - 37  

Innspill: Setningen «Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i områdene rundt Svalbard vurdere nytt havneanlegg 

i Longyearbyen.» endres til: 

«Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i områdene rundt Svalbard ved å utrede nytt havneanlegg i 
Longyearbyen. 

Kommentar: Legge til ordene «ved å» like etter ordet «Svalbard» og erstatte ordet «vurdere» med «utrede». 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1820C) Oddmund Rønning / Svalbard type: korrektur på side 190 / Linje: 37  

Innspill: det mangler noe i siste delsetning på siden. Forslag eks: Vi vil styrke kystvaktens evne til å utøve sitt virke i 
områdene rundt Svalbard, OG VI VIL vurdere nytt havneanlegg i Longyearbyen 

Kommentar:  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1821) Oddmund Rønning / Svalbard type: Nytt forslag på side 190 / Linje: 37 

Innspill: Nytt avsnitt:  

«Det er også et stort potensial for marine næringer i nord. Den marine næringen har kraft i seg til å bli en ny og stor 
industri på Svalbard. Det er avgjørende at man raskt får et entydig bilde av potensial, rammeverk, muligheter og retning for 
næringen, også utover fangst og levering til lokalt bruk.» 

Kommentar: Fra Venstre-merknad på side 6 i Innst. 88 S – 2016–2017. I innstillingen til Svalbardmeldingen er Venstre alene 
om en merknad med likt innhold som det foreslåtte avsnittet. Dersom det lar seg gjøre å realisere marine næringer, som 
f.eks. fiskeri med eksportmulighet, vil det kunne medføre betydelige bidrag til næringslivet i Longyearbyen. Og det vil bidra 
til at havneutvikling kan realiseres. . Henger sammen med forslag # 1825 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1822) Oddmund Rønning / Svalbard type: Legge til på side 191 / Linje: 2  

Innspill: Hakepunktet «styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen» endres til: 

«styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen og integrere Svalbard tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis»  

Kommentar: Svalbard er langt på vei fraværende i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Venstre bør jobbe for utnytte 
fordelene med å integrere Svalbard tydeligere Henger sammen med forslag # 1815 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1823) Oddmund Rønning / Svalbard type: Endre på side 191 / Linje: 3 - 4  
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Innspill: Hakepunktet «følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen» endres til: «være 
en pådriver for at havneutvikling i Longyearbyen realiseres og sikres statlig finansiering» 

Kommentar: Foreslår en mer offensiv formulering fordi Venstre bør ta ansvar for offensiv politikk mht strategisk 
infrastruktur som havn, og ikke bare peke på KVU som bare er ett av mange administrative trinn i utviklingen. Finansiering: 
200MNOK er satt av på NTP 2014-2023, og utgjør halvparten av anslått kostnad. Strategisk infrastruktur (som havn, 
flyplasser, energi) på Svalbard bør staten ha styring med av geopolitiske hensyn, og for å oppnå denne styringen bør det 
være heleid eller i det minste majoritetseid av staten. 

Landsstyrets innstilling: Avslås 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1824) Oddmund Rønning / Svalbard type: Endre på side 191 / Linje: 7 - 8  

Innspill: Hakepunktene «lage strategi for satsing på høyere utdanning og forskning» og «følge opp strategier innen 
næringsliv, reiseliv og havn» slås sammen til ett punkt:  

«følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv og havn, forskning, utdanning og strategisk infrastruktur på Svalbard»  

Kommentar: Ang strategi for forskning og høyere utdanning: Det pågår allerede flere administrative prosesser for dette, i 
regi av NFR, UNIS, NP. Foreslår derfor at punktet strykes og tas inn i punktet om å følge opp strategiene som blir laget 
lokalt. I tillegg forslås det at «havn» erstattes med «strategisk infrastruktur» for å favne all strategisk infrastruktur og ikke 
bare havn 

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1825) Oddmund Rønning / Svalbard type: Legge til på side 191 / Linje: 9  

Innspill: Nytt hakepunkt: 

«utrede muligheter for marine næringer på Svalbard»  

Kommentar: Nytt punkt for å følge opp nytt avsnitt ovenfor jf Venstre-merknad på side 6 i Innst. 88 S – 2016–2017. dersom 
det er mulig å realisere marine næringer kan det gi betydelige bidrag til næringsliv og norsk bosetting på Svalbard, og det vil 
gi bedre finansielt grunnlag for havneutvikling. Henger sammen med forslag # 1821 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1826) Oddmund Rønning / Svalbard type: Slette på side 191 / Linje: 10  

Innspill: Ordene «innenfor reiseliv og forskning» strykes fra hakepunktet «opprettholde bosetting ved å tilrettelegge for 

barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling innenfor reiseliv og forskning. 

Kommentar: Forskning og reiseliv er bra, men alle analyser og lokale strategier tilsier at norsk bosetting også trenger 
utvikling av andre næringer. Foreslår derfor denne strykningen. Hvis det ikke skal strykes bør det legges til «og annen 
næringsvirksomhet» slik som i Svalbardkapittelets innledning side 190 linje 24. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1827) Oddmund Rønning / Svalbard type: Nytt forslag på side 191 / Linje: 11  

Innspill: Nytt hakepunkt:  

«følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge 
boforhold i Longyearbyen» 

Kommentar: Komitemerknad s.3 i Innst. 88 S – 2016–2017 slår fast dette, og Venstre bør være en pådriver for at det blir 
gjennomført. 

Landsstyrets innstilling: Innstilles 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  

----  

(# 1828) Oddmund Rønning / Svalbard type: korrektur på side 191 / Linje: 11  
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Innspill: Ordet «til» strykes i hakepunktet «legges til bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og 
kulturminneverdier på Svalbard.» 

Kommentar: Hvis vi skulle skrevet det selv ville vi også bytta ut «kunnskapsbasert forvaltning av (...)» med 
«kunnskapsbasert bruk og vern av (...)» for å signalisere at det finnes mye rom både for bruk og vern av Svalbards 60.000 
kvadratkilometer landområder.  

Landsstyrets innstilling: Redaksjonelt 

Stemmer for å:   Innstille   Avslå   Nøytral  
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