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Endringsforslag til Venstres prinsipprogram 
 

Endringsforslag til 10 liberale prinsipper 
 
Forslag nr 1  type: Tilleggsforslag på Linje: 0 - 0  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Skulle vi hatt et avsnitt med Venstres 5 viktigste verdier?? 
Begrunnelse: for å veilede i politiske spørsmål 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 2  type: Tilleggsforslag på Linje: 36 - 36  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: ny innledning til prinsipp programmet: 1 side med Kardemomme-loven og fin Egner tegning: 
Du skal ikke skade andre,  du skal være grei og snill og ellers kan du gjøre som du vil 
Begrunnelse: Kardemomme-loven oppsummerer de sosialliberale prinsippene på en måte som alle i 
Norge vil forstå, og Venstre kan hente mange stemmer på å bli kalt Kardemomme-partiet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 3  type: Endringsforslag på Linje: 37 - 37  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: ta ut årstal 
Begrunnelse: Prinsipp programmet bør være moderne rullerende og dynamisk og ikke henge igjen i 
et årstall, ha gjerne en fast prinsipp program komite, og hva er våre prinsipper for inneværende valgår 
hvis vi lever med 2020 som tall, og hva skjer i 2021 som gjør et vi er tilbakeskuende til 2020? 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 4  type: Endringsforslag på Linje: 39 - 39  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: endre til sosialliberale 
Begrunnelse: vi må ta et valg om hva som er viktig å flagge – liberale ideer – frihet uten grenser – 
eller ansvaret for fellesskapet OG den enkelte 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 5  type: Endringsforslag på Linje: 41 - 41  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: framtidsoptimisme 
Begrunnelse: fremtid er intetsigende, fremtiden kommer uansett hva vi er eller mener, men 
fremtidsoptimisme er en statement om hva vi tror på 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 6  type: Endringsforslag på Linje: 43 - 43  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: de 10 sosialliberale prinsippene 
Begrunnelse: samme begrunnelse som for linje 39, samt bestemt form om at vi tar stilling til hvilke 10 
som er styrende for oss i Venstre i Norge, ellers virker dette som et tilfeldig utvalg blant hundrevis… 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 7  type: struktur endring på Linje: 43 - 193  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: 5 LIBERALE PRINSIPPER 
1 - Frihet 
Friheten gjelder overalt for alle. Venstres mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha 
makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. 
2 - Likeverd 
Alle er likeverdige men ingen er like. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. 
Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse. 
3 - Felleskap 
Frie samfunn har velfungerende og demokratiske fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for 
alle. Frihet forutsetter verdighet, rettferdighet og muligheter for alle. Fellesskap sikrer frihet og 
muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne - for alle. 
4 - Naturen 
Alle har ansvar for miljøet og kommende generasjoner. Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at 
kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Ved å bygge sterke 
felles institusjoner, fremme likeverd og respektere naturen skaper vi grunnlaget for frie liv. 
5 - Verden 
Vi er alle verdensborgere. Vi deler kloden sammen. For å sikre fred og redde fremtiden av både natur 
og menneskeheten må nasjoner løse felles problemer sammen, på tvers av landegrensene. En 
internasjonal, liberal rettsorden er den beste garanti for Norges og verdens fremtid. 
Begrunnelse: Prinsipper skal være enkel og konsis. Etter min mening trenger vi de 5 mest 
essensielle som er: frihet, likeverd, felleskap, naturen og verden. Hvis vi absolutt MÅ skrive mer 
foreslår jeg at vi organiserer programmet etter prinsippene. Etter min mening behøver vi ikke å skrive 
noe om historien, osv. Prinsipprogram skal inneholde prinsipper og (kanskje) prinsipiell politikk. Den 
må være kort, konsis og enkel å huske og å ta i bruk. Dette er IKKE en ugrei kritikk av forfattere men 
vi bør redusere wordcount betraktelig - og jeg har gjenbrukt mye av det veldig gode som har blitt 
skrevet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 8  type: strukturendring på Linje: 43 - 193  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: 10 LIBERALE PRINSIPPER 
1 - Friheten gjelder overalt for alle; endre overskrift til “1 - Frihet” 
2 - Alle er likeverdige; endre overskrift til “2 - Likeverd” 
3 - Frihet forutsetter felleskap og rettferdighet; endre overskrift til “3 - Felleskap” 
4 - Alle har ansvar for miljøet og kommende generasjoner; endre overskrift til “4 - Naturen” 
5 - 5 - Verden 
6 - Det personlige ansvaret er ufravikelig; endre overskrift til “6 - Personlig ansvar” 
7 - Frie markeder skaper velstand; endre overskrift til “7 - Frie markeder” 
8 - Livet er mer enn penger; endre overskrift til “8 - Kultur” 
9 - Makt skal spres og balanseres; endre overskrift til “9 - Maktspredning” 
10 - Liberalismen er optimistisk og alltid underveis; endre overskrift til “10 - Tro på framtiden” 
Da blir det: 
1 - Frihet 
Friheten gjelder overalt for alle. Venstres mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha 
makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. 
2 - Likeverd 
Alle er likeverdige men ingen er like. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. 
Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse. 
3 - Felleskap 
Frie samfunn har velfungerende og demokratiske fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for 
alle. Frihet forutsetter verdighet, rettferdighet og muligheter for alle. Fellesskap sikrer frihet og 
muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne - for alle. 
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4 - Naturen 
Alle har ansvar for miljøet og kommende generasjoner. Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at 
kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Ved å bygge sterke 
felles institusjoner, fremme likeverd og respektere naturen skaper vi grunnlaget for frie liv. 
5 - Verden 
Vi er alle verdensborgere. Vi deler kloden sammen. For å sikre fred og redde fremtiden av både natur 
og menneskeheten må nasjoner løse felles problemer sammen, på tvers av landegrensene. En 
internasjonal, liberal rettsorden er den beste garanti for Norges og verdens fremtid.  
6 - Personlig ansvar 
Alle har ansvar for sine egne valg. Personlig ansvar skaper verdighet og frihet. De som trenger 
samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 
7 - Frie markeder 
Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. 
Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot 
utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles. 
8 - Kultur 
Livet er mer enn penger. Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også 
fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur og åndsliv, frivillig 
arbeid og læring. 
9 - Maktspredning 
Makt skal spres og balanseres. Den liberale staten styres av borgerne og er upartisk, sterk dog 
begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er 
grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske 
institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder. Maktkonsentrasjon truer et åpent 
og demokratisk samfunn. 
10 - Tro på framtiden 
Liberalismen er optimistisk og alltid underveis. Det liberale samfunnet er alltid åpent for bedre 
løsninger. Venstres fermtidsoptimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at 
det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle. 
 
Begrunnelse: Prinsipprogrammet skal inneholde prinsipper. Hvis vi trenger mer enn 5 foreslår jeg 
disse 10 som er stort sett basert på forslagets innhold men litt spisset. Vi trenger ikke mer tekst enn 
dette. Etter min mening behøver vi ikke å skrive noe om historien, osv. Prinsipprogram skal inneholde 
prinsipper og (kanskje) prinsipiell politikk. Den må være kort, konsis og enkel å huske og å ta i bruk. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 9  type: struktur på Linje: 43 - 193  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Struktur i prinsipprogrammet baseres på selve prinsippene som er: 
1 - Friheten gjelder overalt for alle; endre overskrift til “1 - Frihet” 
2 - Alle er likeverdige; endre overskrift til “2 - Likeverd” 
3 - Frihet forutsetter felleskap og rettferdighet; endre overskrift til “3 - Felleskap” 
4 - Alle har ansvar for miljøet og kommende generasjoner; endre overskrift til “4 - Naturen” 
5 - 5 - Verden 
6 - Det personlige ansvaret er ufravikelig; endre overskrift til “6 - Personlig ansvar” 
7 - Frie markeder skaper velstand; endre overskrift til “7 - Frie markeder” 
8 - Livet er mer enn penger; endre overskrift til “8 - Kultur” 
9 - Makt skal spres og balanseres; endre overskrift til “9 - Maktspredning” 
10 - Liberalismen er optimistisk og alltid underveis; endre overskrift til “10 - Tro på framtiden” 
Begrunnelse: Struktur i prinsipprogrammet baseres på selve prinsippene. Det er ikke nødvendig med 
en avhandling om historien. Om vi må utvide bør det tuftes på prinsippene. Hvis prinsipprogram skal 
inneholde prinsipiell politikk bør prinsippene organisere tankene våre. Kapitlene bør ha maks 50 linjer 
med tekst hver. 

 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 10  type: Endringsforslag på Linje: 44 - 44  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Frihet for alle gjelder over alt 
Begrunnelse: Språket flyter bedre 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 11  type: Tilleggsforslag på Linje: 44 - 46  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: innenfor rammene definert av FN og Norge 
Begrunnelse: bare total ego frihet fører til anarkisme, stor samfunnets rammer må gjelde 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 12  type: Endringsforslag på Linje: 44 - 84  
Forslagsstiller: Ida G. Johnsen () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Nye overskrifter 10 liberale prinsipper: 1. Frihet 2. Ansvar 3. Fellesskap 4. Rettferdighet 5. 
Marked 6. Likeverd 7. Livskvalitet 8. Demokrati 9. Maktspredning 10. Framtidstro 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 13  type: Tilleggsforslag på Linje: 45 - 46  
Forslagsstiller: Geir Kjell Andersland (Hordaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Etter « enkeltmenneskets frihet» foreslås tillegg: « i et samfunn med sosial rettferdighet» 
Begrunnelse: Tillegget er nødvendig for å få frem at individets frihet utfoldes i et fellesskap. Det 
understreker også bedre Venstres sosialliberale tankegods og er ellers godt i samsvar med de øvrige 
prinsipper og tanker i dokumentet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 14  type: Strykningsforslag på Linje: 46 - 46  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Stryk setningen: "Uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn". 
Begrunnelse: Linje 45 er dekkende nok og bedre alene. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 15  type: Endringsforslag på Linje: 46 - 46  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Legge til "tro, livssyn" bak "kjønn". 
Begrunnelse: Trosfriheten er tatt ut av de 10 liberale prinsippene. Tros- og livssynsfrihet er 
grunnleggende i en liberal stat og det er ikke blitt mindre relevant over tid. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 16  type: Tilleggsforslag på Linje: 47 - 49  
Forslagsstiller: Kine Bergheim (Troms og Finnmark) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Frihet og ansvar i fellesskap. Folk som får ansvar vinner økt verdighet og frihet gjennom det. 
Omsorg og opplæring i et trygt fellesskap er grunnleggende for å være fri og ta ansvar i eget liv. De 
som trenger samfunnets hjelp til å leve verdige liv, skal få det. 
Begrunnelse: De fleste av oss ankommer verden hjelpelause og avhengige, og blir ikke noe tilnærma 
«autonome individ» av seg sjøl. Trygge og glade mennesker er gjerne i stand til å ta bedre valg for 
seg sjøl og andre. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 17  type: Strykningsforslag på Linje: 48 - 49  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Stryk setningen: Folk som får ansvar vinne økt verdighet og frihet gjennom det. 
Begrunnelse: Dårlig setning. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 18  type: Tilleggsforslag på Linje: 49 - 49  
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Tillegg slik at siste setning lyder: De av oss som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig 
liv, skal få det. 
Begrunnelse: Unngå å snakke om vi og dem, det skaper avstand. «De av oss som» inkluderer uten å 
bygge skiller. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 19  type: Endringsforslag på Linje: 49 - 49  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: siste setning passer best under prinsipp 4, og hvem definerer «trenger», er ikke «ber om» 
bedre? 
Begrunnelse: hvis det endres til ber om, kan setningen stå her, ellers er det ikke eget ansvar 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 20  type: Tilleggsforslag på Linje: 49 - 50  
Forslagsstiller: Geir Kjell Andersland (Hordaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Ny setning etter «... frihet gjennom det.» og før « De som trenger ...» : Men alle mennesker 
er ikke i en livssituasjon hvor det å få økt ansvar har noen betydning. 
Begrunnelse: Uten en slik presisering , blir formuleringen om personlig ansvar litt naiv og lite 
ealitetsforankret. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 21  type: Strykningsforslag på Linje: 50 - 50  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: ta ut: og for kommende generasjoner 
Begrunnelse: Hvorfor har vi ansvar for kommende generasjoner? kolliderer dessuten med ansvars 
paragrafen ovenfor. Vi kan bare ha ansvar her og nå. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 22  type: Endringsforslag på Linje: 50 - 50  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Alle har ansvar for miljøet. 
Begrunnelse: Et eget prinsipp bare for miljø. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 23  type: Strykningsforslag på Linje: 52 - 52  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: ta ut frihetsutfoldelse 
Begrunnelse: er allerede dekket inn under prinsipp nr 1 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 24  type: Tilleggsforslag på Linje: 52 - 52  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å respektere naturen. 
Begrunnelse: Vi ønsker et prinsipp nr 3 kun for miljøet 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 25  type: Strykningsforslag på Linje: 52 - 53  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Stryk fra "Grunnlaget .....og ut linje 53. 
Begrunnelse: Vi ønsker et eget prinsipp for miljø 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 26  type: Tilleggsforslag på Linje: 53 - 53  
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Legge til "respektere og", slik at det blir "respektere og ta vare på" 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 27  type: Tilleggsforslag på Linje: 53 - 54  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: "Frihet forutsetter kunnskap.  Alle har rett til å lære å lese, skrive og regne. Alle har rett til 
kunnskap og informasjon for å kunne bruke retten til å ytre seg i samfunnet. 
Begrunnelse: Nytt punkt mellom prinsipp 3 og 4, som erstatning for prinsipp 10 jamfør 
strykningsforslag. Punkt 10 kan brukes i prosatekst og passer mer oppsummerende. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 28  type: Tilleggsforslag på Linje: 53 - 54  
Forslagsstiller: Kine Bergheim (Troms og Finnmark) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Naturen har egenverdi. Kunnskap og respekt for økosystemene og planetens tåleevne skal 
være grunnleggende for utviklingen av menneskesamfunnet. 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 29  type: Endringsforslag på Linje: 55 - 56  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Erstatte setningen som starter med "Frie" på linje 55 til: Frie samfunn bygger på fellesskap 
og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne, samt bekjemper fattigdom. 
Begrunnelse: Språket er enklere og mer forståelig, poenget kommer bedre frem. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 30  type: Tilleggsforslag på Linje: 58 - 58  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: sett inn: velregulerte 
Begrunnelse: Total frihet i markedene er vel alle enige om gir grådighet og kriser, statlige og globale 
reguleringer rengs, nå mer enn noen gang, ref facebook google amazon… 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 31  type: Endringsforslag på Linje: 58 - 58  
Forslagsstiller: Rolf Zimmermann (Troms og Finnmark) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Stryk opprinnelig tekst og erstatt med: 5. Samarbeid og handel skaper godt fordelt velstand 
Begrunnelse: Markedsliberalisme er noe diametralt annerledes enn sosialliberalisme og overskriften i 
dette punktet indikerer at Venstre vil begynne å lene seg i markedsliberalistisk retning. 
Markedsliberalisme er å regne som en ekstremt konservativ ideologi som finnes ytterst på høyre fløy. 
All kunnskap om frie markeder peker mot at disse bare skaper velstand for de super-rike i samfunnet 
og at de fattige blir fattigere med under markedsliberale styrer. I ekteskap med Frp vil det være 
ideologisk selvmord for Venstre å lefle med markedsliberalisme. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 32  type: Endringsforslag på Linje: 59 - 59  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Erstatte ordet effektivt med bærekraftig. 
Begrunnelse: Bærekraftig er mer presist. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 33  type: Endringsforslag på Linje: 59 - 59  
Forslagsstiller: Rolf Zimmermann (Troms og Finnmark) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Bytt ut prefikset "fri" i frihandel med begrepet "på like vilkår". 
Ny tekst: Innovasjon, handel på like vilkår og rettferdig konkurranse... 
Begrunnelse: 1: Nyere økonomisk litteratur påpeker at fri handel ikke har den ensidige positive 
effekten som man antok da WHO ble opprettet. Fri handel er ofte asymmetrisk og urettferdig, spesielt 
når svake og dårlig utviklete land må konkurrere med sterke land med veletablert industri. Da taper de 
lavt utviklete land og frihandel oppleves da mest som en post-imperialistisk jernhånd som hindrer 
utvikling i disse landene. Disse landene trenger handel som gjør at de kan styrke sine egne 
økonomier, og det er god grunn til at Venstre skal være pådriver for en slik type handel.  

2: Fri handel har i løpet av de siste tiårene satt hele skattebasen i den vestlige verden under press. Vi 
som politikere trenger å adressere dette for fremtidige generasjoner. Det finnes et alternativ hvor 
handel beskattes - men beskattes likt over alt. Om skattesatsen jevnt er 0%, 1% eller 5% prosent på 
handel over landegrensene, så vil handelen fortsatt skje på like vilkår og være rettferdig. 

3: Fri handel gjør at transport er den eneste kostnaden ved handel med en råvare mellom land. Dette 
fører i dag til at varer ofte sendes på kryss og tvers mellom verdensdeler for bearbeiding og foredling. 
Venstres grønne hjerte kan meget vel være talsperson for at det etableres en høyere tollsats enn null 
prosent som et virkemiddel for å redusere unødvendig transport av råvarer verden rundt. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 34  type: Endringsforslag på Linje: 63 - 63  
Forslagsstiller: Julia Anh Thu Ølmheim (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Foreslår å endre ordet "likeverdig" til "likestilte" slik at setningen blir "Alle er likestilte, men 
ingen er like". 
Begrunnelse: Vi skal alle være likestilte selv om vi er likeverdige. Venstre bør være det partiet som vil 
bruke sin makt for å fremme likestilling i samfunnet, også  med tanke på at Trine Skei Grande nå er 
likestillingsminister. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 35  type: Strykningsforslag på Linje: 64 - 64  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Stryke setningen: Liberalismen er  raus. 
Begrunnelse: Resten av prinsippet er dekkende nok uten første ledd. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 36  type: Endringsforslag på Linje: 66 - 66  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Ny overskrift: Alle har rett til kunst og kultur 
Begrunnelse: Mer dekkende prinsipp i forhold til prosateksten. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 37  type: Endringsforslag på Linje: 66 - 66  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Endre navn på prinsipp 7 til: Liberal politikk fremmer menneskelig vekst 
Begrunnelse: Navnet "Livet er mer enn penger" framstår litt enkelt og sier ikke hva prinsippet 
beskriver, den sier mest hva den ikke er. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 38  type: Endringsforslag på Linje: 66 - 66  
Forslagsstiller: Suzy Haugan (Vestfold Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 
Begrunnelse: Kan vi vedta at livet er mer enn penger? Det er lett å si når en har det man trenger, 
men for de som ikke har det man trenger, kan penger bety alt, ja faktisk å overleve. Det er heldig å 
omformulere dette. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 39  type: Endringsforslag på Linje: 67 - 69  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Liberal politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes gjennom fri 
kunst og kultur. 
Begrunnelse: Tydeligere og mer presist. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 40  type: Tilleggsforslag på Linje: 69 - 69  
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Legg til «naturopplevelser» mellom «kultur og åndsliv» og «frivillig arbeid og læring» 
Begrunnelse: For mange, meg inkludert, er naturopplevelser en viktig kilde til livskvalitet, og blant 
begrunnelsene for å ta vare på naturen. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 41  type: Endringsforslag på Linje: 70 - 70  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Den liberale staten er demokratisk 
Begrunnelse: Mer i tråd med Venstres politikk, mer konkret 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 42  type: Strykningsforslag på Linje: 75 - 75  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: delt 
Forslag: Makt skal spres. 
Begrunnelse: Stryke "og balanseres". Kortere og mer konkret, balanseres sier ingenting. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 43  type: Endringsforslag på Linje: 76 - 77  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: "Et liberalt samfunn er demokratisk og innebærer en rettstat og et sivilt samfunn." 
Begrunnelse: Stryke resten av linje 77 i tillegg, fra "Maktkonsentrasjon..." 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 44  type: Tilleggsforslag på Linje: 77 - 77  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: en velregulert markedsøkonomi… Makt- og kapitalkonsentrasjon truer….. 
Begrunnelse: samme begrunnelse som linje 58 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 45  type: Strykningsforslag på Linje: 80 - 83  
Forslagsstiller: Hege Nordbøe (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Fjerne hele prinsipp 10. 
Begrunnelse: Fjerne hele prinsipp 10. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 46  type: Tilleggsforslag på Linje: 84 - 84  
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Et ellevte liberalt prinsipp: Min frihet slutter der din frihet begynner. Økt frihet for noen betyr 
ikke økt frihet for alle. Blant politikkens viktigste oppgaver er å ivareta personer og grupper som er i 
mindretall, de som liten eller ingen stemme har. 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 47  type: Tilleggsforslag på Linje: 84 - 84  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: savner now om sannhet og faktabaserte beslutningsunderlag i forhold til verdens fake facts 
regnvær, samt noe om å ta ansvar for vår bærekraftige utvikling 
Begrunnelse: ref harari – strategier for det 21 århundre 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Endringsforslag til Venstres historiske og ideologiske tradisjon 
 
Forslag nr 48  type: Endringsforslag på Linje: 86 - 90  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Flytte "Vi kjemper for ... sosialliberale parti." (linjenr 89-90) bak første setning "Venstre 
representerer .... politikk.", men slik at "Venstre er Norges sosialliberale parti" kommer først, foran "Vi 
kjemper ... trygghet.". 
Begrunnelse: Bedre sammenheng i teksten. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 49  type: Strykningsforslag på Linje: 85 - 85  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: stryk: "historiske og" 
Begrunnelse: tradisjon er historie, ordet er unødvendig 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 50  type: Endringsforslag på Linje: 86 - 90  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Flytte "Venstre er Norges sosialliberale parti" bak første setning "Venstre representerer .... 
politikk.". 
Begrunnelse: Bedre sammenheng i teksten. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 51  type: Endringsforslag på Linje: 86 - 95  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Erstatt med: 
Venstre er Norges sosialliberale parti og representerer den liberale idétradisjonen i norsk politikk. Vi 
kjemper for et samfunn der alle kan delta, uansett. 
Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Politikk skal være et 
utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.  
 
Begrunnelse: for mye tekst 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 52  type: Endringsforslag på Linje: 90 - 90  
Forslagsstiller: Ole Kristian Sandvik (Unge Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Venstre er Norges liberale parti 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 53  type: Strykningsforslag på Linje: 96 - 96  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Stryk "Historisk utvikling" 
Begrunnelse: Ikke nødvendig å starte en avsnitt om historien med tittel "Historisk utvikling" i en 
kapittel om tradisjon og historie. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 54  type: Endringsforslag på Linje: 97 - 122  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: erstatt med 
Liberalismens grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering 
har fått stort gjennomslag i hele verden. Samtidig viser utviklinger de siste årene både i Europa og 
ellers i verden at ingen kan ta et liberalt samfunn og en liberal samfunnsutvikling for gitt. En rekke 
konflikter og hendelser i nyere tid har vist at kampen for ytringsfrihet og andre grunnleggende 
rettigheter, som nettopp var liberalismens historiske begynnelse, slett ikke er over. 
Den sosiale liberalismen står aldri stille, men er i stadig utvikling: 
- Samfunnet forandrer seg stadig hurtigere. Kommunikasjon, teknologisk utvikling og arbeidslivets 
rammevilkår er knapt gjenkjennelige fra tiår til tiår. 
- Det gjør det enda viktigere å klargjøre hvilke prinsipper som ligger til grunn for et liberalt standpunkt. 
- Globaliseringen skaper behov for politikk som er universell og ikke begrenset av landegrenser. 
- Menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden gjør det tvingende nødvendig med en radikal 
miljøpolitikk. 
  
Venstres vedtar et detaljert arbeidsprogram for hver stortingsperiode som er tuftet på de 
grunnleggende liberale prinsippene i dette prinsipprogrammet. 
En sosial og kjempende liberalisme er av avgjørende betydning for fremtiden. 
Begrunnelse: kortere teks og mer spiss. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 55  type: Endringsforslag på Linje: 97 - 127  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Flytte "Venstre samarbeider med .... (ALDE)" til linjenr 127, siste setning i kapittelet, og endre 
setningen til "Internasjonalt samarbeider Venstre med søsterpartier.....(ALDE).". 
Begrunnelse: Feil å begynne avsnitt om historie med hvordan vi samarbeider internasjonalt. Det er 
en tilleggsopplysning som bør komme senere i teksten. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 56  type: Tilleggsforslag på Linje: 122 - 122  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: tillegg: og sirkel økonomi 
Begrunnelse: ingen får lenger lov å forurense, 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 57  type: Tilleggsforslag på Linje: 122 - 122  
Forslagsstiller: Unge Venstre (Unge Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: radikal klima- og miljøpolitikk 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Endringsforslag til Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, 
framtid 

 
Forslag nr 58  type: Endringsforslag på Linje: 128 - 128  
Forslagsstiller: Rolf Zimmermann (Troms og Finnmark) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Bytte ordet "framtid" med ordet "likeverd" 
Begrunnelse: Framtida kommer enten man har et samfunn preget av likeverd eller ikke. Begrepet 
likeverd har sterke røtter i Venstre. Dette er et av de punktene hvor Venstre skiller seg markant fra 
partier som vi ønsker å skille oss fra ideologisk. Ved å beholde begreper som likeverd og rettferdighet 
sentralt i partiets ideologiske grunnmur, så vises det tydelig at dagens ekteskap med Frp er strategisk 
og at partiets ideologiske grunnmur står fast. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 59  type: Tilleggsforslag på Linje: 122 - 122  
Forslagsstiller: Unge Venstre (Unge Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: legge til "klima- og" i setningen, slik at punktet blir lydende:  "...nødvendig med en radikal 
klima- og miljøpolitikk. 
Begrunnelse: Klima og miljø er litt ulike ting, og man må ta begge på alvor. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 60  type: Endringsforslag på Linje: 128 - 128  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: juster til: frihet, fellesskap og fremtidsoptimisme 
Begrunnelse: fremtid er intetsigende, fremtiden kommer uansett hva vi er eller mener, men 
fremtidsoptimisme er en statement om hva vi tror på 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 61  type: Endringsforslag på Linje: 129 - 129  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: i respekt for hverandre 
Begrunnelse: Forklaring: nåværende formulering er dårlig norsk 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 61B  type: Redaksjonell på Linje: 129 - 129  
Forslagsstiller: Redaksjonskomitéen  
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: ...kan leve i fellesskap og med respekt for hverandre. 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 62  type: Endringsforslag på Linje: 130 - 130  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: det myndige mennesket er en dårlig formulering og bør skiftes ut med det ansvarsbevisste 
mennesket 
Begrunnelse: det myndige mennnesket er diktatorisk, det ansvarsbevisste er medfølende. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 63  type: Endringsforslag på Linje: 130 - 131  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: erstatt med  
Venstre tror på det myndige mennesket som utvikler seg gjennom valg og handlinger i samspill med 
andre. Vi vil ha et samfunn der frie mennesker kan leve i fellesskap og respekt med hverandre. 
Begrunnelse: frihet av individet først, så andre og så samfunn og felleskap virker mer spiss og logisk 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 64  type: Endringsforslag på Linje: 132 - 134  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: erstatt med 
Frihet og ansvar henger tett sammen. Et demokratisk samfunn forutsetter at folk er forpliktet overfor 
hverandre. Venstre vil ha et samfunn som verner om og styrker folkestyret, og der makt spres og 
kontrolleres. 
Begrunnelse: bygger fra prinsipiell påstand frem til politisk ståsted - mer logisk 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 65  type: Endringsforslag på Linje: 135 - 136  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: endre til 
Venstre vil sikre et samfunn der alle borgere HAR frihet og myndighet, kunnskap og ansvar. 
Begrunnelse: folk HAR rett til disse kvalitetene - GIS impliserer at de avgis ved nåde av en tredje part 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 66  type: Endringsforslag på Linje: 135 - 137  
Forslagsstiller: Ida G Johnsen (Nordland Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Venstre vil ha et samfunn der alle borgere gis frihet, myndighet og mulighet til å ta ansvar. 
Allmennheten må sikres tilgang til informasjon og kunnskap, slik at den enkelte kan bidra til debatt om 
miljø og samfunn. 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 67  type: Tilleggsforslag på Linje: 136 - 136  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Legge til "Vi kjemper for individets rettigheter." i linje 136. 
Begrunnelse: Understreke individets rettigheter. Det er grunnleggende i liberalisemen, og det er 
fortsatt viktig mht både myndighetenes makt og den nye digitale verden. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 68  type: Endringsforslag på Linje: 137 - 139  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Endre til 
Venstre vil ha et samfunn der menneskene lever i balanse med naturen uten å undergrave 
livsbetingelsene for kommende generasjoner og for naturens egenverdi og det biologiske mangfoldet. 
Begrunnelse: "kan" virker som at vi åpner opp for at vi ikke skal - "og der vi ikke" er for ordrik 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 69  type: Tilleggsforslag på Linje: 141 - 141  
Forslagsstiller: Julia Anh Thu Ølmheim (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Føye til "FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne" etter 
menneskerettighetskonvensjonen slik at setningen blir ... menneskerettighetskonvensjonen, FN-
konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, FN..." 
Begrunnelse: Viktig konvensjon som Norge må følge opp og etterleve. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 70  type: Strykningsforslag på Linje: 141 - 142  
Forslagsstiller: Suzy Haugan (Vestfold Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Den europeiske menneskerettskonvensjonen, FN, NATO, EØS-avtalen og det europeiske 
samarbeidet er eksempler på dette. 
Begrunnelse: Det er nok å skrive at vi tror på samarbeid, synes ikke vi behøver å liste opp eksempler 
vi vet om. Ingen nevnt, ingen glemt. Det blir mer futt i budskapet uten alle eksemplene. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 71  type: Tilleggsforslag på Linje: 141 - 142  
Forslagsstiller: Geir Kjell Andersland (Hordaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Før « Den europeiske menneskerettskonvensjonen» føyes inn:  « Barnekonvensjonen» slik 
at setningen begynner med :Barnekonvensjonen, Den europeiske .... 
Begrunnelse: Det er alltid en utfordring å ramse opp med fare for å la noe utebli. 

Men skal Den europeiske menneskerettskonvensjonen først nevnes, må også barnekonvensjonen 
nevnes. Den er barns viktigste menneskerettighetsdokument, og har samme juridiske status som 
EMK.  

 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 72  type: Tilleggsforslag på Linje: 142 - 142  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: delt 
Forslag: Venstre vil at Norge blir medlem av EU. 
Begrunnelse: Ja. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 73  type: stryk og erstatt på Linje: 142 - 142  
Forslagsstiller: Eirik Bøe (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: nordisk og europeisk samarbeid er eksempler på dette 
Begrunnelse: EØS-avtalen er en bærebjelke i norsk økonomi. Den bidrar til samarbeid over 
landegrensene, men er i hovedsak en økonomisk avtale som i liten grad løser samfunnsutfordringer 
utover våre egne økonomiske. Den bør derfor strykes i denne sammenheng. "det europeiske 
samarbeidet" er uklart og i verste fall avgrensende.  Nordisk og europeisk samarbeid favner 
intensjonen med avsnittet, at vi må jobbe bredt og gjennom mange kanaler for å løse de store 
samfunnsutfordringene. Alternativet er å konkretisere "det europeiske samarbeidet" - men det blir det 
bråk av. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 74  type: Tilleggsforslag på Linje: 142 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Legge til "EU" 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 75  type: Tilleggsforslag på Linje: 143 - 143  
Forslagsstiller: Kjartan Alexander Lunde (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Venstre vil ha et samfunn som gjør det enkelt å skape sin egen arbeidsplass og 
arbeidsplasser til andre. Det krever gode rammevilkår for bedrifter og gründere. 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 76  type: Endringsforslag på Linje: 143 - 143  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Legge til "Og vi vil at personer og bedrifter bidrar etter evne og på en rettferdig måte til 
samfunnet." bak "Venstre vil ha et .... sosiale forskjeller.". 
Begrunnelse: Opplevelse at personer og bedrifter bidrar til felleskapet på en rettferdig måte er også 
nødvendig for tillit. Et aktuelt problem i en global verden er at store selskaper kan unngå å betale et 
nok skatt, hvilket undergraver tillit systemet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 77  type: Endringsforslag på Linje: 143 - 145  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Endre til 
Det er en forutsetning for tillit og et velfungerende demokrati at vi bygger et samfunn med små 
økonomiske og sosiale forskjeller. I et slikt samfunn skal flest mulig klare seg selv, og de som ikke 
klarer seg selv skal få hjelpen de trenger. 
Begrunnelse: prinsipiell påstand først, så utbrodering virker mer tydelig 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 78  type: Endringsforslag på Linje: 144 - 145  
Forslagsstiller: Julia Anh Thu Ølmheim (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Foreslår å endre slik at siste setning blir "I et slikt samfunn skal vi ha et godt utbygd 
velferdssystem som sikrer at alle er likestilte slik at alle klarer seg selv.". 
Begrunnelse: Vi må bort fra paternalistiske begreper som f.eks. "men de som ikke klarer seg selv 
skal få hjelp". Dette er mer i tråd med Venstres tanke om likestilling hvor det ikke er "vi" og "dem", men 
"oss". 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 79  type: Tilleggsforslag på Linje: 145 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: ...., men de av oss som ikke klarer seg selv.... 
Begrunnelse: Endrer «de» til «de av oss», for å unngå å skape et skille mellom oss og dem. Det 
gjelder oss og alle. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 80  type: Endringsforslag på Linje: 146 - 146  
Forslagsstiller: Heino Blanckaert () 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Legge til "(inkludert å ikke tro eller å endre sin tro)" bak "frihet til å tro". 
Begrunnelse: Viktig å understreke at trosfriheten gjelder også å ikke ha en tro eller å endre sin tro. 
Dette er spesielt viktig internasjonalt, ettersom det er fortsatt store utfrodringer i mange land knyttet til 
å ha 'feil' tro, endre sin tro eller å ikke være troende. Venstre bør være tydelig på dette punktet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 81  type: Tilleggsforslag på Linje: 148 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Venstre vil ha et samfunn hvor rett og frihet til å utvikle og leve med egen identitet sees på 
som en nødvendig og verdifull del av det moderne demokratiet. Venstre vil alltid kjempe for åpenhet, 
toleranse og menneskers rett til å bestemme selv når det gjelder seksualitet, kjærlighet, 
kjønnsidentitet og reproduktivitet.  Det er kvinnen selv som avgjør i spørsmål knyttet til graviditet og 
abort. 
Begrunnelse: Dette mangler i prinsipprogrammet og er en sentral del av Venstres identitet. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 82  type: Endringsforslag på Linje: 150 - 152  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Venstre vil styrke demokratiet og menneskerettighetene. Vi forkjemper åpenhet og 
bekjemper intoleranse. Vi forsvarer mindretallets rettigheter mot flertallets diktatur. Vi vil sikre fred 
gjennom lov og rett, både mellom mennesker og stater. 
Begrunnelse: Erstatt "forsvarer" med "forkjemper" 

Venstre skal være FOR - vi reagerer på angrep på den liberale rettsorden med å være 
FORKJEMPERE ikke bare forsvarere - vi er radikale som ønsker endring i liberal retning, ikke 
konservative som vil beholde 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 83  type: Strykningsforslag på Linje: 162 - 164  
Forslagsstiller: Ida G. Johnsen (Nordland Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Stryke to siste setninger i avsnittet, fra 'Rådgivende,... osv til borgerinitiativ' 
Begrunnelse: Ja, det kan være et supplement. Men trenger ikke nevnes eksplisitt. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 84  type: Strykningsforslag på Linje: 163 - 164  
Forslagsstiller: Ole Kristian Sandvik (Unge Venstre) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Stryk "Rådgivende, lokale folkeavstemminger kan supplere det representative demokratiet i 
viktige saker" 
Begrunnelse:  

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 85  type: Tilleggsforslag på Linje: 164 - 164  
Forslagsstiller: Hogne Kile (Rogaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: fredelige borgerinitiativ 
Begrunnelse: vi er ikke for væpna revolusjon.. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 86  type: Tilleggsforslag på Linje: 167 - 168  
Forslagsstiller: Ida G Johnsen (Nordland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Det er avgjørende at lovverket, som blant annet sikrer naturmangfoldet, gjøres gjeldende 
lokalt og regionalt når oppgaver og avgjørelser desentraliseres. 
Begrunnelse: Det er ingen grunn til å slakke på rettstatens prinsipper om at med lov skal landet 
bygges. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 87  type: Endringsforslag på Linje: 171 - 175  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Vi vil arbeide for å utvikle velferdssamfunnet videre slik at sosialt utenforskap reduseres, 
både nå og i fremtiden. Det krever et samspill mellom det offentlige, bedrifter og ulike fellesskap i 
familier, arbeidsliv, organisasjoner og lokalsamfunn. Vi vil skape plass for dem som har behov. 
Begrunnelse: stryk", slik at også kommende generasjoner kan nyte godt av den trygghet og 
rettferdighet vi kjenner, og" som er unødvendig presisering som bruker for mange ord og kommaer. 
Resten er fjerning av redudante (er det norsk?) ord. 

 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 88  type: Tilleggsforslag på Linje: 175 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Tillegg «Vi vil skape plass for de av oss som har behov» 
Begrunnelse: Som tidligere, det er ikke oss og dem, det skaper skiller. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 89  type: Endringsforslag på Linje: 178 - 178  
Forslagsstiller: Julia Anh Thu Ølmheim (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Foreslår å endre siste del av setningen her til "... trygg tilværelse for alle". 
Begrunnelse: Dette er ikke bare for "de som ikke klarer seg selv". Dette er noe som gjelder alle. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 90  type: Tilleggsforslag på Linje: 178 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Tillegg: «.... og trygg tilværelse for de av oss som ikke klarer seg selv» 
Begrunnelse: Samme begrunnelse som tidligere, «oss» og «dem» skaper unødige skiller. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 91  type: Endringsforslag på Linje: 179 - 181  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Utdannelse er fundamentet for deltakelse i både arbeidsliv og demokrati. Venstre vil ha et 
samfunn der alle barn har både rett og plikt til utdanning. Muligheten til utdannelse skal vare livet ut. 
Begrunnelse: først prinsipielle påstand, så veien ditt. Lettere å forstå. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 92  type: Tilleggsforslag på Linje: 182 - 183  
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: "Venstre vil ha et samfunn som bygger på foreldre og foresattes ansvar for barnets sosiale 
og kulturelle oppvekst i samspill med gode skoler og aktive lokalmiljø. Samfunnet må sikre barns 
rettigheter og trygghet, også som individer uavhengig av egen familie." 
Begrunnelse: Får frem Venstres (sosial)liberale profil på en tydeligere måte. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 93  type: Tilleggsforslag på Linje: 183 - 184  
Forslagsstiller: Geir Kjell Andersland (Hordaland) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist 
Forslag: Etter « ...sosiale og kulturelle oppvekst» foreslås følgende nye setning: 
« Om familien av ulike grunner svikter, må samfunnet påta seg ansvaret for barnets omsorg og 
oppvekst». 
Begrunnelse: Det er viktig at vi fastslår at familien er det viktigste fundamentet for ivaretagelse av 
barns omsorgsbehov, oppvekst og utvikling. Men det er også nødvendig å presisere at samfunnet har 
et subsidiært ansvar om eller når familien svikter. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 94  type: Endringsforslag på Linje: 186 - 187  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Vi er alle verdensborgere. Venstre vil arbeide for et verdenssamfunn der våre sosialliberale 
samfunnsmålene ivaretas på samme måte som i vårt eget nasjonale samfunn. 
Begrunnelse: Påstand og så ønske er mer spiss enn opprinnelige forslaget 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 95  type: Tilleggsforslag på Linje: 191 -   
Forslagsstiller: Oslo Venstre (Oslo) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: kulturelle og demokratiske rettigheter uansett etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, tro eller 
nasjonal og politisk tilhørighet. 
Begrunnelse: Funksjonsevne må være med i den "oppramsingen". 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 96  type: Endringsforslag på Linje: 192 - 193  
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Global sikkerhet og velferd oppnås gjennom samarbeid, tillit og felles løsninger på 
grunnleggende problemer. 
Begrunnelse: Vi tror ikke bare - vi har et prinsipiell standpunkt og hvordan det bør gjennomføres 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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Forslag nr 97  type: Endringsforslag på Linje:  -   
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: avvist (som følge av at 71 er innstilt) 
Forslag: endre til 
Forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser er uungåelig skal vi få løse de store 
samfunnsutfordringene i Norge, og i verden. Den europeiske menneskerettskonvensjonen, FN, NATO, 
EØS-avtalen og det europeiske samarbeidet er eksempler på dette.  
 
Begrunnelse: "vi tror" er for vag  - vi bør påstå at det er sånn, prinsipielt for oss i Venstre. 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 98  type: Endringsforslag på Linje:  -   
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Venstre vil ha et samfunn der borgere har reelle valgmuligheter. 
Begrunnelse: Den enkelte skal HA ikke GIS. Borgere HAR rettigheter pga at de er borgere, de skal 
ikke GIS fra tredje parter 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  

----  

Forslag nr 99  type: Endringsforslag på Linje:  -   
Forslagsstiller: Arjo van Genderen (Viken) 
Innstilling fra redaksjonskomitéen: innstilt 
Forslag: Venstre vil ha et samfunn som bygger på åpenhet, på alle folkevalgte og offentlige nivåer. 
Det skal være lett å kjenne til folkevalgtes posisjoner og stemmegivning. Den politiske makten skal 
stilles til ansvar. 
Begrunnelse: "på transparens" betyr omtrent det samme som "på åpenhet og er unødvendig. 
Rekkefølge blir mer logisk og spiss: vi vil ha at x for folkevalgte. osv, folkevalgte skal sånn og sånn, 
hvis ikke blir det konsekvenser 

 Jeg vil stemme for å:  Innstille    Avslå   Nøytral  
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