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Gjennomslag for Venstre

Stortingsperioden 2013 - 2017

viktige 
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Les mer på:
venstre.no/vestfold
venstre.no/politikk

1. Igangsatt forsøk med gratis SFO for de med dårligst økonomi
2. Gratis kjernetid i barnehagene for 3-5 åringer.  

Nye moderasjonsordninger
3. Gratis barnehage til barn (4-5 år) i asylmottak
4. Lærerløftet – en storstilt videreutdanning av lærere
5. 700 nye studentboliger årlig – og 1.000 i 2017
6. 2.000 nye studieplasser ved universitet og høgskoler
7. Innføring av 11 måneders studiestøtte
8. Økt satsing på forskning med 2,3 mrd. kroner i perioden
9. Vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltene
10. Ekstra bevilgninger på 1,2 mrd. til klassisk naturvern
11. Betydelig økt satsing til miljøvennlig samferdsel med 4,6 mrd. i perioden 

og av dette 2,6 mrd. i økte midler til jernbanen i perioden
12. Bedre sosiale ordninger for gründere/selvstendig næringsdrivende
13. Sikre tilgang til kapital i oppstartsfasen for gründere (Kapitalfunn, 

såkorn)
14. Etablering av forenklingsorgan; et regelråd for forenkling av skjemaveldet 

i næringslivet
15. Opprettelse av Fornybar AS, med 20 mrd. i investeringskapital til et grønt 

næringsliv
16. Innføring av lavterskeltilbud innen psykisk helse. Hjelp uten henvisning
17. Opptrappingsplan for bedre rusbehandling i alle ledd. Ekstra 2,4 mrd. i 

perioden
18. Praktisere en mer human innvandrings- og asylpolitikk med spesielt 

fokus på barn med lang botid i Norge
19. Følge handlingsregelen og føre en ansvarlig økonomisk politikk. Redusert 

handlingsregelen fra 4 til 3 prosent
20. Innføring av et grønt skatteskifte på 9,2 mrd. i perioden. Lønne seg å leve 

miljøvennlig
21. Lagt til rette for private bidrag innenfor kulturområdet med  

gaveforsterkningsordningen. 1 kr fra private gir 25 øre fra staten
22. Sikret full momskompensasjon for idrettsanlegg
23. Fått på plass en videre drift av Marinemusikken i Horten
24. Tok initiativet samt utgjorde flertallet i behandlingen av ny  

jordbruksmelding
25. Økt satsing på lokalmat samt på grøntsektoren og husdyrproduksjon i 

områder som alene ikke er egnet for kornproduksjon

25 viktige gjennomslag 
i perioden 2013 – 2017.


