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Kjære årsmøtedeltager 

Velkommen til årsmøte i Akershus Venstre! Vi har kalt inn til årsmøte, og du som mottar disse 

sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat til årsmøtet, enten som representant fra en av 

lokallagene, en av sideorganisasjonene eller i kraft av årsmøtevalgte tillitsverv i Akershus Venstre. 

Varadelegater kan delta på årsmøtet med fulle rettigheter om det er forfall blant de faste delegatene 

i delegasjonen. Alle medlemmer i Akershus Venstre har anledning til å følge årsmøtet som tilhørere. 

Sted: Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru 

Dato: Lørdag 9. februar og søndag 10. februar 

Tid: Registrering fra 09.00, møtestart kl. 09.30 til kl. 18.00 lørdag og kl. 09.00 – 13.30 på søndag. 

Registrering av årsmøtedelegater finner sted ved inngangen til møtelokalet fra kl. 09.00 lørdag 9. 

februar. Dersom du allerede nå vet at du må melde forfall til årsmøtet, ber vi om å få beskjed om 

dette snarest mulig til akershus@venstre.no. Husk også å varsle din lokallagsleder. 

Frister:  

Endringsforslag til fylkeslaget vedtekter: 31.12.2012 

Frist for påmelding av delegater: 08.01.2013 

Frist for å spille inn kandidater til valgkomiteen: 15.01.2013 

Frist for å sende inn endringsforslag til stortingsvalgprogrammet: 20.01.2013 

Frist for å sende inn forslag til årsmøtet: 20.01.2013 

Forslag sendes alltid inn skriftlig, helst elektronisk til akershus@venstre.no. 

Følgende papirer er først tilgjengelig ved møtestart og blir omdelt ved registrering: 

- 2. utkast til stortingsvalgprogram (papirkopi kan også hentes på Venstres Hus) 

- Valgkomiteens innstilling 

- Delegatskilt og stemmesedler 

- Revisors beretning til fylkeslagets og fylkestingsgruppens regnskap 

I år sparer vi både miljøet og penger på å sende ut sakspapirer elektronisk. Dersom du allikevel skulle 

ha behov for en skriftlig kopi av møteboken ved møteboken er det fint om du gir beskjed om dette til 

akershus@venstre.no så snart som mulig.  

Delegatene oppfordres til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på årsmøtet før 

møtestart.  

Ta ordet 

Hver delegat får utlevert et delegatskilt ved registrering (et ark med et nummer).  Dette skiltet 

benyttes når man ber om ordet. For å be om ordet til innlegg rekker man opp skiltet – vis nummeret 

tydelig mot møtelederbordet. For å be om ordet til replikk rekker man opp skiltet med et rødt ark 

bak. I tillegg benyttes delegatskiltet ved voteringer. Gi skiltet til fullmaktskomiteen om du forlater 

møtet underveis. Dette er for at vi til en hver tid skal kunne ha oversikt over hvor mange 

stemmeberettigede som befinner seg i salen. 

 

Stemmesedler 

Hver delegat får utdelt en bunke med nummererte stemmesedler. Stemmesedlene benyttes ved 
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skriftlige voteringer, vanligvis ved personvalg. Pass godt på stemmesedlene – du vil ikke få utlevert 

nye om de blir borte. Vær også obs på at stemmesedlene er nummererte i stigende rekkefølge.  

 

Priser for å delta på årsmøtet: 

Det enkelte lokallag må dekke hotellkostnader for sine delegater. Akershus Venstre dekker ikke 

reisekostnader. 

Full pakke: helpensjon + dagpakke søndag 1800,- per delegat 

Helpensjon: 1300,- per delegat. Helpensjon inkluderer overnatting i enkeltrom, frokost, frukt, kaffe, 

kake, lunsj m. mineralvann, møtelokale, 4 retters middag. 

Dagpakke: 500,- per delegat. Dagpakken inkluderer frukt, kaffe, kake, lunsj m. mineralvann. 

Middag: Dagens 4 retters middag for ikke boende koster kr. 445,- per pers. 

 

Matservering 

Alle med dagpakker/fullpensjonspakker på hotellet får lunsj. Vi vil også få servert en bedre middag på 

lørdag kveld etterfulgt av sosialt opplegg. Møtet avsluttes med lunsj på søndag kl. 13.30. Frukt/kaker, 

vann og kaffe er tilgjengelig under møtet.  

 

Veibeskrivelse 

Bil fra Oslo : E-18 mot Drammen 17km > følg RV165 mot  Slemmestad 1km > Fjordhotell til venstre 

 

Det går buss direkte til hotellet:  

Buss 252 fra Oslo Bussterminal: 08:22 til 09:03 Grønlia (Gangveg fra Grønlia til Slemmestadveien 64 

ca. 3 minutter). Reisetid: 44 min.  

Gangvei fra Grønlia bussholdeplass 
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ÅM 01 Konstituering 

01.01 Valg av møtets funksjonærer 

Ordstyrere (fylkesstyrets innstilling): 
Inge Solli (lørdag) 
Runar Mæland (lørdag) 
Per Aage Pleym Christensen (søndag) 
Hulda Tronstad (søndag) 
 
Tellekorps (fylkesstyrets innstilling): 
Arjo van Genderen (leder) 
Bjørn Brodwall 
Tord Hustveit 
Ane Drougge Vassbotn 
 
Fullmaktskomite (fylkesstyrets innstilling): 
Per Aage Pleym Christensen (leder)  
Jens Dahle Granli 
Edvard Værland 
Line Stokholm 
 
Referenter (fylkesstyrets innstilling): 
Camilla Hille (lørdag) 
Eline Rognli (lørdag) 
Inger Johanne Bjørnstad (søndag) 
Jan Erik Wilhelmsen (søndag) 
 
Protokollsignatarer: 
Solveig Schytz 
Eirik T. Bøe 

Redaksjonskomiteen (valgt av hovedstyret): 

Siri Engesæth (leder)  

Erling Rognli 

Marius Sæther 

Endre Vindheim 

Simen Eriksen (oppnevnt av Unge Venstre) 
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ÅM 01 Konstituering 
 

01.02 Forslag til forretningsorden 
 

Om debattenes generelle avvikling: 

1. Årsmøtet ledes av et antall møteledere som velges ved konstitueringen av møtet.  Møtelederne 

må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, og har derfor myndighet til å 

foreslå om begrenset taletid skal benyttes og bestemme når «strek» skal settes. 

2. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt.  

Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder.  

Alle innlegg foretas fra talerstolen. 

3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk.  En 

replikk kan være maksimum 1 minutt lang.  Den skal være rettet til det foregående 

debattinnlegg. 

 Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med farget 

lapp.  Møteleder gir replikk til de som først ber om det. 

4. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg (til nytt 

styre etc.) 

5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. 

 

Om uttalelser og resolusjoner: 

1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens holdning og 

politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av partiprogrammet. 

2. Forslag til uttalelser og resolusjoner må leveres innen 20. januar 2013. 

 

Om forslag: 

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er vedtatt. 

Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller 

skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder. 

2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, kan 

settes under votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette. 
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Om votering: 

1. Møteleder foreslår voteringsorden, og årsmøtet fastsetter denne før hver votering når det 

gjelder saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre.  Endringsforslag skal settes 

opp mot innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. 

2. I saker som egner seg for det, foretas prøvevotering. 

3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt 

alternativ votering mellom de to siste forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 

4. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot én bestemt person 

i innstillingen. Deretter følges følgende prosedyre: 

 Dersom det er flere enn to kandidater, må den som velges ha minimum 50% av stemmene. 
Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme.  Oppnår ingen av kandidatene 50% i første 
valgomgang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut.  Slik fortsettes det til én av 
kandidatene har oppnådd de nødvendige 50% av stemmene. Dersom to eller flere kandidater 
oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om 
hvilken kandidat som faller ut, dog likevel slik at en kandidat som er innstilt i slike tilfeller 
uansett går videre til neste valgomgang. 
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ÅM 01 Konstituering 

 
01.03 Forslag til saksliste til årsmøtet 2013 

1. Konstituering – valg av møtefunksjonærer, forretningsorden, saksliste og dagsorden og kjøreplan 

2. Åpning 

3. Politiske uttalelser 

4. Årsmeldinger og regnskap  

5. Lansering av miljøkampanjen 

6. Fylkeslagets handlingsplan 

7. Akershus Venstres Budsjett for 2013 

8. Akershus Venstres vedtekter 

9. Stortingsvalgprogrammet – debatt og forslag 

10. Valgkampplan  

11. Valg 

12. Kontingent 2014 

12. Avslutning  
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ÅM 01 Konstituering 
 
01.02 Dagsorden og kjøreplan 
 
Lørdag 
09.00 Registrering og innsjekk 
 
09.30 Konstituering (ÅM-sak 01) 

01.01 Valg av møtets funksjonærer: møtedirigenter, tellekorps, referenter, fullmaktskomite, 
protokollsignatarer. 

 01.02 Godkjennelse av styrets forslag til forretningsorden, dagsorden og kjøreplan 
 01.03 Godkjennelse av styrets forslag til saksliste 

forretningsorden 
 01.04 Godkjennelse av delegasjonenes fullmakter, opprop 
  
 
09.40 Åpning (ÅM-sak 02) 
 02.01 Solveig Schytz ønsker velkommen 
 02.02 Jørgen Blom ønsker velkommen på vegne av Asker Venstre 
 
09.45 Innledning til politisk debatt/programdebatt: Abid Raja (ÅM-sak 09) 
 
10.15 Innledning om samferdselspolitikk og Venstres alternative NTP v/ Borghild Tenden 
 
10.40 Innkomne forslag til politiske uttalelser. (ÅM-sak 03) 
 
 
11.00 Pause 
 
11.15 Debatt av stortingsvalgprogrammet i parallellsesjoner, Bolk I (ÅM-sak 09) forts. 
 
12.00 Debatt av stortingsvalg programmet i parallellsesjoner, Bolk II  (ÅM-sak 09) forts. 
 
12.45 Lunsj 
 
13.45 Kulturelt innslag 
 
14.00 Årsmeldinger og regnskap  (ÅM-sak 04) 
 04.01 Fylkesstyrets årsmelding 
 04.02 Spørsmål og kommentarer 
 04.03 Vedtak: Godkjenning 
 04.04 Fylkeslagets regnskap 
 04.05 Spørsmål og kommentarer 
 04.06 Vedtak: Godkjenning 
 04.07 Fylkestingsgruppens årsmelding 
 04.08 Spørsmål og kommentarer 
 04.09 Vedtak: Tas til orientering 
 04.10 Fylkestingsgruppas regnskap 
 04.11 Spørsmål og kommentarer 
 04.12 Vedtak: Tas til orientering 
 
14.30 Akershus Venstres vedtekter (ÅM-sak 08)  
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15.15 Lansering av miljøkampanjen (ÅM-sak 05) 
 
16.30 Behandling av endringsforslag til stortingsvalgprogrammet (ÅM-sak 09) forts 
17.30 Møteslutt 
 
20.00 Middag og sosialt opplegg 
 
Søndag  
09.00 Fylkeslagets handlingsplan (ÅM-sak 06), budsjett (ÅM-sak 07), kontingent 2014 (ÅM-sak 12) og 

valgkampplan (ÅM-sak 10) 
 
09.45 Behandling av politiske uttalelser (ÅM-sak 3, forts) 
 
11.00 Pause (utsjekk) 
 
11.30 Behandling av endringsforslag til Venstres stortingsvalgprogram (ÅM-sak 09) forts. 
12.45 Pause 
 
13.15 Valg (ÅM-sak 11) 
 
13.30 Avslutning  (ÅM-sak 13) 
 
Felles lunsj på hotellet ved møteslutt.      
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ÅM 03 Politiske uttalelser 
 
Redaksjonskomiteen 
Redaksjonskomiteen (valgt av hovedstyret 29. januar): 
Siri Engesæth (leder)  
Erling Rognli 
Marius Sæther 
Endre Vindheim 
Simen Eriksen (oppnevnt av Unge Venstre) 
 
Innsendte forslag til politiske uttalelser 
I forslaget til forretningsorden er fristen for innsending av politiske uttalelser til årsmøtet satt til 20. 
januar 2013. Forslag sendt inn etter frister krever 2/3 flertall for å bli tatt opp til behandling. 
 
Prosess 
Redaksjonskomiteen starter sitt arbeid før årsmøtet. Komiteen legger frem sin innstilling ved 
årsmøtets start. Behandling av politiske uttalelser gjøres i to deler under årsmøtet. Først debatteres 
hvor mange og hvilke uttalelser som skal behandles.  Frist for endringsforslag til uttalelsene som skal 
behandles er møteslutt første møtedag.  
 
Forslag nr. 1 
Velg Venstre, velg miljø! 
Forslagsstiller: Akershus Venstres fylkesstyre 
 
Miljøvalget er ditt valg. Hver enkelt av oss tar daglig beslutninger som påvirker miljøet i dag og for de 
som kommer etter oss. Vi velger også hvem som skal bestemme på vegne av fellesskapet når det 
gjelder de store gjennomgripende miljøspørsmålene. 
 
Velger du Venstre velger du en grønn politikk for en levedyktig fremtid. Venstres sosialliberale 
ideologi betyr at vi må gjøre valg som er best mulig for oss som lever nå og for de som kommer etter 
oss. Venstre vil ikke føre en politikk som innskrenker kommende generasjoners frihet. Vi vil ikke gjøre 
skade på naturen, genmateriale og skapninger som det ikke er mulig å omgjøre.  
En stor trussel er at vi slipper ut så mye klimagasser at vi skaper ubalanse i det globale miljøet. Vi kan 
bremse utviklingen, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.  
 
Venstre vil: 

 At Norge tar sitt ansvar for redusert utvinning og bruk av fossil energi, og gi permanent vern av 
spesielt sårbare områder, inkludert Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerak, 
Møresokkelen og kystnære områder av Finnmark. 

 Øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon.  

 Erstatte fossil energi med ny, fornybar, energi i transport, kraftproduksjon og oppvarming. 

 Forby fossil oppvarming fra 2020, og fase ut fossil oppvarming i offentlige bygg innen 2018.  

 Forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for 
miljøvennlig energiproduksjon. 

 Opprette et statlig investeringsselskap, «Klimatek», som skal investere i klimateknologi, 
klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. 

 Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtransport i 
storbyregionene gjennom storbypakker der staten tar inntil femti prosent av utgiftene og 
kommunene/byene forplikter seg til å følge opp med lokale tiltak/virkemidler. 

 Ha et felles løft mellom stat og kommune for omlegging fra biltrafikk til kollektiv i folketette 
områder, bl.a. øke belønningsordningen for storbyene til en milliard kroner i året. 
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 Sørge for at det offentlige prioriterer miljø- og energivennlig innkjøp. 

 Gi frihet til å sette lokale miljøstandarder som er høyere enn de statlige minimumsstandardene.  

 Gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere lokal forurensning.  

 Gir offentlige utbyggere større handlingsrom til å bestille lavutslippsbygg og konstruksjoner som 
innebærer økt bruk av tre og andre fornybare byggematerialer.  

 For Venstre, som et sosialliberalt miljøparti, er det også sentralt at vi sikrer hver enkelt faktisk 
frihet til å gjøre egne miljøvalg. Det betyr at vi tilrettelegger for miljøvalg som er lett tilgjengelige, 
sparer tid og ressurser og som bidrar med en reel miljøeffekt. Venstre vil derfor: 

 Innføre skattefradrag for etterisolering, oppgradering til passivhusstandard og energisparende 
tiltak i egen bolig. 

 Sikre implementering av smarte strømmålere og videre utvikling av fleksible energisystemer. 

 La Enova gi støtte til utbygging av plusshus i alle størrelser.  

 Støtte energirehabilitering som er tilpasset eksisterende bygningsmasse. 

 Stimulere til økt bruk av fornybare og naturlige byggematerialer som erstatter mest mulig bruk 
av stål og betong, som bidrar til lavere klimagassutslipp i hele byggeprosessen. 

 Forenkle nasjonale retningslinjer for å bygge ut gang- og sykkelveier raskere.  

 Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort. 

 Bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å bygge flere kollektivfelt. 

 Gi kommunene incentiv til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride). 

 Stimulere til utvikling av mer ressurseffektive varer og tjenester,  som ved miljømerking. 

 Innføre merke- og panteordninger for produkter som blir klassifisert som farlig avfall. 

 Innføre panteordninger for båter, campingvogner, tyngre lastebiler og busser. 

 Stimulere til videre elektrifisering av veitransporten ved å beholde dagens avgifts-, moms- og 
bomfritak for el- og hydrogenbiler. 

 Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier. 
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Forslag nr. 2 
Grønn utvikling av Holmen 
Forslagsstiller: Asker Venstre 
 

Venstre er glad for at det omsider foreligger en bedre plan for utvikling av Slependen og Holmen. 

Utbygging av strandsonen og utfylling i Holmenbukten, som flertallet i Asker kommunestyre nå 

godkjenner, vil derimot ødelegge deler av dette områdets spesielle grønne kvaliteter. 

For Venstre er det viktig å bevare folks tilgang til sjøen og at det rike artsmangfoldet langs Neselva og 

sjøen ikke forringes, og at fremtidig utbygging planlegges med tilstrekkelig hensyn til sannsynlig 

klimautvikling med tilsvarende risiko for flom og springflo. 

Venstre mener slutt-behandlingen av kommunedelplanen for Holmen og Slependen burde vært 

utsatt. Før sluttbehandling burde det vært på plass en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser alle 

risiko- og sårbarhetsforhold i området i tråd med kravene i Plan- og bygningsloven. Kommunen kan 

risikere både prosessmessige forsinkelser og økonomisk erstatningsansvar dersom man nå gir 

tillatelser til å bygge i områder som har risiko for skade. 

Særlig viktig er dette for planene om utfylling og innsnevring av Neselvas utløp og bebyggelse på 

områder som åpenbart vil være utsatt for stormflo og framtidig havnivåstigning. De artsrike 

kantsonene til Neselva må ikke bebygges. Kommunens prinsipper om bygge- og anleggsfrie soner 

langs alle vassdrag kan ikke fravikes i dette sårbare og flotte naturområdet. 

Boligbygging helt nede i vannkanten er ikke i tråd med hundremetersbeltet. 

Vi mener følgende burde vært lagt til grunn før endelig behandling av planen: 

- Utbygging i strandsonen mellom Fekjan og sjøen konkretiseres og begrenses i høyde og omfang. 

- Grøntområdet ved Holmenskjæret sikres for allmennheten og bevares uten flytting av opplagsplass 

for båter inn på dagens   grøntområde. 

- Opparbeiding av pollen og utfylling i strandsonen ved Neselvas utløp foretas ikke. 

- Kantsonen BAF-sonen (bygge og anleggsfrie-sonen) langs Neselva opprettholdes og søkes utvidet 

for å gi elven større plass. Et endret - klima er ventet å øke problemene med flom i slike mindre 

vassdrag. 

- Søndre del til B1-opmrådet sikres for fortsatt jordbruksproduksjon. 

- Bergerjordet må bevares for jordbruk.  

- Positivt at Holmenkrysset skal bygges om. 

-Tung utbygging bør styres mot kollektivknutepunkt. 
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Forslag nr. 3  

 Togtilbud på Kongsvingerbanen 

Forslagsstiller: Nes Venstre 

Nes Venstre har i lang tid engasjert seg i togtilbudet på Kongsvingerbanen. Dette har vist seg i 

gjentatte spørsmål til samferdselsministeren om tilbud, innfartsparkeringer, stasjonsnedleggelser 

mv. Nes Venstre var også med å ta initiativ til å etablere Jernbaneforum for Kongsvingerbanen der 

blant andre fylkesordføreren i Akershus er med.  

I forbindelse med at det skulle utarbeides et innspill til Jernbaneverket og NSB om Kongsvingerbanen 

utarbeidet Nes Venstre en uttalelse som ble sendt inn til forumet. Denne uttalelsen er på det 

nærmeste identisk med det som er Jernbaneforumets uttalte prioriteringer på Kongsvingerbanen og 

består i korte trekk av: 

- Ønske om differensiert tilbud: Lokaltog som stopper på alle stasjoner, regiontog som stopper 

på knutepunktstasjoner. 

- Stive avganger på hver av togtypene (dvs. at lokaltog går på faste tidspunkt i timen, 

tilsvarende går regiontog på faste tidspunkt) 

- Økt kapasitet, flere avganger. 

En slik strategi vil gi brukerne valgfrihet: Kort veg til nærstasjonen og lokaltoget- litt lenger tid på 

reise, alternativt ta seg til en knutepunktstasjon og få kortere reisetid. Jernbaneverket kan prioritere 

å forlenge perronger på knutepunktstasjoner først, slik at det kan benyttes lengre togsett, noe som 

igjen øker kapasiteten på strekningen.  

I forhold til NSB sitt normale oppsett på togtyper og strekninger bør Årnes- Oslo betjenes med 

lokaltog, mens Kongsvinger- Oslo bør betjenes med regiontogsett pga reiselengde mv.  

Til tross for samstemthet mellom kommunene og de to fylkene som Kongsvingerbanen går igjennom 

og NSBs egne retningslinjer i forhold til lokaltog- / regiontogbruk, klarer NSB ved ruteomleggingen å 

gi brukerne på Kongsvingerbanen ett enkelt tilbud: Lokaltog Kongsvinger- Oslo- Kongsvinger. Det 

virker som om NSB har en helt egen agenda for hva de mener er riktig togtilbud heller enn hva 

brukere mener og hva det politiske flertallet langs banen mener er korrekt. Flere stasjoner legges 

ned, og noen stasjoner betjenes nå med to stopp i rushtid. Noe som fører til store problemer for flere 

brukergrupper. 

1) Elever som benytter tog til og fra videregående skoler langs strekningen kommer for sent, må 

gå tidlig, alternativt vente lenge på å få transport hjem. Eksempelvis vgs elever som bor i 

tilknytning til Bodung stasjon kan ikke lenger være fulltidselever da det ikke finnes 

kollektivtilbud som korresponderer med undervisning verken på Nes vgs eller Sørumsand vgs 

skoler. 

2) Arbeidstakere kan ikke lenger klare å inneha fulltidsjobber ved å benytte kollektivtransport. 

Pga lang reisetid og få stopp på for eksempel Bodung stasjon er det ikke mulig å ha full dag 

på jobb i Oslo og kjøre tog. Første toget som stanser om morgenen kommer til Oslo for sent 

og siste toget hjem går for tidlig.  
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Alternativ transport/ materuter/ buss er ikke satt opp fra verken Sæterstøa eller Bodung stasjoner i 

Nes. Sæterstøa stasjon har ingen betjening av tog, selv om alle tog stanser på stasjonen pga kryssing. 

Den eneste forbedringen ruteomleggingen har gjort er at alle tog nå kjører helt til Kongsvinger fra 

Oslo, tidligere stanset flertallet av togene på Årnes. Til gjengjeld har man mistet tilbudet som 

svensketogene sto for, så på strekningen Årnes- Oslo har tilbudet til brukerne i realiteten gått ned. 

Tog til Oslo i morgenrush er fulle allerede ved Blaker stasjon. Passasjerer fra Sørumsand, Fetsund, 

Nerdrum, Thuen og Lillestrøm må stå til Oslo. Tilsvarende er togene overfylt i rushtid ut av Oslo på 

ettermiddag. Senest tirsdag 15. januar besvimte en mann på toget pga trengsel og dårlig luft. (Se 

Nettavisen 17. januar “Må noen dø før NSB våkner?”.) 

Nes Venstre ber Akershus Venstre behandle saken om Kongsvingerbanen på årsmøtet og komme 

med en uttalelse som fylkesordføreren kan ta med seg i møte med NSB og jernbaneforumet.  

Forslag til uttalelse: 

Det skal være et differensiert tilbud til de reisende med Kongsvingerbanen. Lokaltoget skal stoppe på 

alle stasjoner som var i bruk før ruteomleggingen, regiontog skal stoppe på knutepunktstasjoner. 

Knutepunktstasjoner skal prioriteres med forlenging av plattformer slik at minimum doble togsett 

kan benyttes som regiontog. Eventuelle nye stasjoner som erstatter eksisterende stasjoner skal 

bygges med plattformlengde tilsvarende minimum to togsett. 
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ÅM 08 Vedtektsendringer 
 

Forslag 1 Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: Endringsforslag 

Side 2  

Fra linje 20  

Til linje  29  

Ny tekst II Medlemskap 
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler 
Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre. 

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. 
Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. 

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og 
medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett 
lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være 
medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig. 

III Tilknyttede organisasjoner 
Akershus Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte 
organisasjoner hvis representasjon i  Akershus Venstres organer fordeles i 
disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive: 

Akershus Unge Venstre (AUV), Akershus Venstrekvinnelag (AVK) og  Akershus 
Liberale Studenter (ALSF). 

Begrunnelse Endringer i normalvedtektene for fylkeslag i 2010 tok aktivt bort muligheten 
for direkte medlemskap i fylkeslag/ hovedorganisasjon. Ønske om å 
understreke at et medlemskap i venstre er et medlemskap i hele partiet. 
Liberale studenter som sideorganisasjon er tatt med. 

 
 

Forslag 2 Forslagsstiller: Boye Bjerkholt  Type forslag: endringsforslag 

Side 3  

Fra linje 34  

Til linje 35  

Ny tekst Delegater og varadelegater fra lokallagene skal være valgt på et ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte i lokallagene. Slikt årsmøte skal være avholdt innen 1. 
februar samme år 
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Forslag 3 Forslagsstiller: Solveig Schytz  

Side  3  

Fra linje 8  

Til linje 44  

Ny tekst b) Sammensetning og representasjonsrett 

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av 
delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler: 

Antall medlemmer i lokallagene: 

Inntil 25 medlemmer: 1 delegat 

26-50 medlemmer: 2 delegater 

51-100 medlemmer: 3 delegater 

Videre 1 delegat for hvert påbegynt 50 medlemmer. 

2) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i 
fylket: 

Inntil 150 stemmer: 1 delegat 

For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250 For 
overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400 For 
ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700 

Medlemstallet beregnes pr 31. desember og kun betalende medlemmer 
regnes med. 3 

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved 
valget, tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen 
på grunnlag av stemmetall. Delegater fra lokallag skal ha fullmakter 
underskrevet av leder i lokallaget. 

Dernest har de tilknyttede organisasjonene Akershus Unge Venstre, Akershus 
Venstrekvinnelag og Akershus Liberale Studentforbund én delegat hver. Det 
er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon 
har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette. 

Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter 
fra fylket og statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtene. 
Kun valgte delegater har stemmerett på fylkesårsmøtet. 

Fylkesårsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte. 
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Forslag 3 Forslagsstiller: Solveig Schytz  

Begrunnelse Forslag til ny formulering er i tråd med normalvedtekter for fylkeslag fra VHO. 

Beregningsgrunnlaget for antall delegater til fylkesårsmøtet er ikke endret, 
men henvisning til direktemedlemmer i fylkeslaget er tatt ut, og 
representasjon til Liberale studenter som sideorganisasjon er tatt inn, ref. 
endringer i §2 

Formuleringer om observatører er forenklet, ref. normalvedtektene.  

 
 

Forslag 4  Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: strykningsforslag 

Side 7  

Fra linje 39  

Til linje 6 (side 8)  

Forslag til ny tekst - 

Begrunnelse Redaksjonell feil fra fylkesårsmøtet 2012. Denne teksten hører hjemme i § 7 

 
 

Forslag 5 Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: Tilleggsforslag 

Side  8  

Fra linje 10  

Til linje 10  

Forslag til ny tekst Nominasjonsmøter i Venstre i forkant av Stortings- og fylkestingsvalg skal 
avholdes innen utgangen av februar i det året valget finner sted.  

Begrunnelse Redaksjonell feil fra fylkesårsmøtet i 2012. Denne teksten stod i § 6, skal 
være i starten på §7.  
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Forslag 6 Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: strykningsforslag 

Side 8  

Fra linje 11  

til linje 17  

Forsalg til ny tekst - 

Begrunnelse Redaksjonell feil etter fylkesårsmøtet i 2012. Denne teksten skal stå til slutt i 
§7 

 
 

Forslag 7 Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: Tilleggsforslag 

Side 8  

Fra linje 39  

Til linje 39  

Forslag til ny tekst Nominasjonsmøtets sammensetning skal baseres på to forhold:  

 a) Antall medlemmer i lokallagene:  

Inntil 25 medlemmer: 1 utsending  

26-50 medlemmer: 2 utsendinger  

51-100 medlemmer: 3 utsendinger  

Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.  

Og  

  b) Antall stemmer ved siste tilsvarende valg i den enkelte kommune legges 
til grunn for  

representasjonsrett etter stemmetallet:  

Inntil 150 stemmer: 1 utsending  

For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250  

For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400  

For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700 

Begrunnelse Redaksjonell feil fra fylkesårsmøtet i 2012. Denne teksten stod i § 6, skal 
være i §7. 

 
 
 
 
 
 



20 
 

 

Forslag 8 Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: Tilleggsforslag 

Side 8  

Fra linje 40  

Til linje 40  

Ny tekst Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før nominasjonsmøtet 
avholdes og bare betalende medlemmer regnes med. Et medlem kan bare 
delta på nominasjonsmøte i ett fylkeslag.  

Begrunnelse Redaksjonell endring. Stod i begynnelsen av § 7 men skal stå på slutten. 

 

 

 

Forslag 9  Forslagsstiller: Solveig Schytz Type forslag: Tilleggsforslag 

Side 8  

Fra linje 40  

Til linje 40  

Ny tekst Nominasjonsmøtet vedtar valgliste til stortingsvalget og til fylkestingsvalget. 
Nominasjonsmøter i Akershus Venstre skal avholdes innen 31.desember året før 
valget finner sted. Det gis ikke anledning til å benytte fullmakt i Akershus 
Venstres nominasjonsmøter.  

Begrunnelse Reell endring: Fjernet referansen til medlemstall per 1. november når 
nominasjonsmøtet holdes før årsskiftet.  
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ÅM 09 Stortingsvalgprogrammet 
 

Forslag: 1 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Siri Engesæth, Bærum 

Side: 68 

Fra linje: 49  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Verdiskaping og modernisering offentlig sektor  

Venstre verdsetter de verdiene som forvaltes og skapes i offentlig virksomhet like høyt som de som 

skapes i privat virksomhet. Disse er også i stor grad politikerne ansvar da vi skal ivareta 

enkeltmenneskene i Norge gjennom livets faser og i forvaltningen av Norge. Norge har 

modernisering- og infrastrukturutfordringer som innebærer satsing over lengre periode. Dagens 

statsbudsjett skiller ikke mellom investeringer og drift, og har en ettårig horisont. Det er ingen grunn 

til dette. Venstre vil innføre nasjonalt langtidsbudsjett og handlingsprogram. Fremtidens gode 

løsninger er tverrsektoriale. Dagens departementsstruktur, silostrukturen, der prosjekter innen et 

departement utvikles mens prosjekter som berører flere stagnerer og viskes ut må endres. Det 

moderne samfunn kan ikke styres slik. Resultatorienterte nettverksprosjekter på tvers av 

departementene må iverksettes. Venstre vil legge til rette for dette. Venstre vil: - Innføre nasjonalt 

langtidsbudsjett og handlingsprogram. - Resultatorienterte tverrdepartementale nettverksprosjekter 

etableres for å løse sentrale utfordringer. - Departementene må ha klare tidsfrister i planprosesser, 

utredninger og innsigelser. Det må utarbeides et system for tidsfrister i tråd med de som foreligger 

for annen offentlig forvaltning. 

 

 

Forslag: 2 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Katrine Gjærum, Ullensaker Venstre, Ullensaker 

Side: 10 

Fra linje: 45 Til linje: 46 

Type: Tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Den gode disiplinen må tilbake til læreren. Læreryrket skal igjen få høyere status, og klasserommet 

må ha ro og orden. 

 

Kommentar: 

Det er mye uro i klasserommene, og flere elever klager på konsentrasjonsvansker. Noen lærere tør 

ikke å si klart ifra til foreldre og elever, fordi trenden i dag er at man skal spille så mye på lag med 

barna. Dersom læreryrkets status blir løftet, vil disiplinen og respekten også bli mer tydelig. Det er 

svært viktig for god klasseledelse. 

 

 

Forslag: 3 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt, minus ordet «grunnfag» 

Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 

Side: 11 

Fra linje: 37 Til linje: 38 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Innføre fagkrav i alle undervisningsfag, og ved rekruttering av lærere på ungdomstrinnet må det 

stilles krav om minimum grunnfag(60 studiepoeng) i aktuelle fag eller dokumentert som 

realkompetanse. 

 

 

Forslag: 4 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 11 

Fra linje: 42 Til linje:  

Type: Tillegg 

 

Forslaget: 

Opprette en ordning hvor nyutdannede med mastergrad i realfag kan få nedskrevet studielån ved å 

arbeide som lærere på ungdoms og videregående skole, på samme måte som man i dag får redusert 

studielån for arbeid i Nord-Norge. 
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Kommentar: 

 Altfor få av dagens lærere har sterk nok kompetanse på realfag til å videreformidle ikke bare faget, 

men også entusiasmen for faget. Se forøvrig kommentaren over. 

 

 

Forslag: 5 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 

Side: 11 

Fra linje: 48 Til linje: 49 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Vektlegge IA-avtalens delmål 3 for å få seniorer til å stå lengre i jobb, ved å utfordre arbeidsgivernes 

samfunnsansvar, som konkret til å bruke mentorordning og fleksibelt el redusert arbeidstid ved 

behov. 

 

 

Forslag: 6 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Katrine Gjærum, Ullensaker Venstre, Ullensaker 

Side: 11 

Fra linje: 51 Til linje: 52 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Innføre forskningsbasert kunnskap om psykososialt arbeidsmiljø og mobbing for barn i 

lærerutdanningen, og i etter- og videreutdanningen for lærere og andre skoleansatte. 

 

Kommentar: 

 Det har blitt et øket fokus på mobbing den siste tiden. Likevel er kunnskapen om hvordan man 

håndterer dette altfor dårlig blant lærere og andre skoleansatte. Det kreves et kraftig løft for å 

komme mobbingen til livs, spesielt for å forhindre drop-out og senere store psykiske problemer til 

dem som er utsatt for mobbing. Mobbing kan medføre traumer og langvarige senskader, i verste fall 
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uførhet for de berørte. Ordet mobbing brukes altfor hyppig, så man bør heller fokusere generelt på 

barns psykososiale arbeidsmiljø. I dag inngår ikke mobbing eller psykososialt arbeidsmiljø i 

lærerutdanningen. Ved å ta inn psykososialt arbeidsmiljø i fagkretsen i lærerutdanningen, også i 

etter- og videreutdanningen for lærere og andre skoleansatte står man bedre rustet til hvordan dette 

bør håndteres. 

 

 

Forslag: 7 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Katrine Gjærum, Ullensaker Venstre, Ullensaker 

Side: 11 

Fra linje: 52 Til linje: 53 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Bidra til å heve statusen på læreryrket. Læreryrket er et såpass viktig yrke at det igjen burde sees på 

som høystatus yrke, og derav øket respekt. 

 

 

Forslag: 8 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Katrine Gjærum, Ullensaker Venstre, Ullensaker 

Side: 11 

Fra linje: 53 Til linje: 53 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Kreve etter- og videreutdanning for alle skoleansatte innen elevers psykososiale arbeidsmiljø, i tillegg 

til at rektorer og øvrig skoleledelse gjennomgår egen lederutdannelse. 

 

Kommentar: 

 Mobbing er et stort problem, og bare et fåtall av barn som blir mobbet blir rapportert fra skolene 

selv. Skoleansatte får ofte ikke med seg at barn sliter i friminutter og ved ankomst/avslutning av 

skoledagen. For å oppdage mobbing og uønsket atferd må alle skoleansatte få bedre opplæring i 
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hvordan dette håndteres. Skoleledelsen bør videre bli tydeligere ledere og vite hvordan de best kan 

håndtere og delegere skolens mange oppgaver. 

 

 

Forslag: 9 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 12 

Fra linje: 21 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Karakterer er et måleverktøy for elever, lærere og foreldre. Venstre ønsker at skolene selv skal ha 

frihet til å bruke det måleverktøyet skolen finner hensikstmessig 

 

Kommentar: 

Støtte til mindretallet,  endring, tillegg 

 

Dissens på side 12 i programforslaget 

For dissensen (på side 12 i programforslaget): 9 mot 8 stemmer. Akershus Venstres hovedstyre 

støtter dissensen. 

 

Forslag: 10 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist, forslagsstiller bes fremme omforent forslag 

Forslagsstiller: Katrine Gjærum, Ullensaker Venstre, Ullensaker 

Side: 12 

Fra linje: 44 Til linje: 44 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt 1.2.4. hvor etterfølgende punkter renummereres. 

 

1.2.4. Mobbing og psykososialt arbeidsmiljø i grunnskolen og videregående skole. 
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Elevundersøkelsen for 2012 viser at det er en nedgang i elever som føler seg mobbet i norsk skole. 

Likevel er undersøkelsen usikker, da svarprosenten i 5. og 6. trinn er mellom 50 og 60%. Det kan altså 

forekomme store mørketall. Mobbing kan få svært uheldige konsekvenser, som kan føre til drop-out i 

skolen, traumer og psykiske senvirkninger med dertil mulig senere uføretrygd. Det er også svært 

uheldig at skolebarn ikke har nok rettssikkerhet når det gjelder mobbing og trakassering. Det antas at 

ca. 600.000 barn i skolen mobbes, og det er gjennomsnittlig 20 barn per skole. Dette tallet har vært 

stabilt i svært mange år. Omtrent samme antall barn mottar spesialundervisning, og omtrent samme 

antall barn mottar tiltak fra barnevernet.  

 

Alle barn har rett til en god og verdig oppvekst, basert på trygghet og forutsigbarhet. Venstre tar 

mobbing og psykososialt arbeidsmiljø for elevene på alvor, og ønsker å jobbe for en bedre 

arbeidsmiljølov for elevene. Det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker barns trygghet og dertil 

skoleresultater i så stor grad at det ikke lenger kan ignoreres. 

 

Ansvarsbeskrivelsen for elevene må tydeliggjøres mye bedre enn den er i dag, og elever som mobbes 

må få et bedre rettsvern enn de har i dag. Det viser seg at mange mobbeprogrammer ikke virker slik 

de skulle, og hovedgrunnen til dette er at de rett og slett ikke følges opp. Ansvaret for barna ligger 

både hos kommunene og staten, og dersom man skal få bukt med mobbing, må man få til en mye 

bedre samordning mellom skoler, PP-tjeneste og barnevern. 

 

Tiltak som stopper mobbing må på dagsorden og være i fokus helt til man lykkes. Venstre ønsker at 

kunnskapen om forebygging av mobbing skal være forskningsbasert, og vi ønsker at skolen skal jobbe 

tett med PP-tjenesten og barnevernet for å utarbeide virkningsfulle handlingsplaner som skal 

gjennomføres. 

 

Venstre ønsker også at Opplæringslovens §9a skal gjennomgås på nytt, og evt. utarbeide en ny 

arbeidsmiljølov for barn på norsk skole skal utarbeides. Denne arbeidsmiljøloven må også inneholde 

klare konsekvenser dersom barnet som blir trakassert ikke blir ivaretatt slik det burde. 

 

Videre ønsker Venstre å innarbeide kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i 

lærerutdanningen, eventuelt i etter- og videreutdanningen av lærere og skoleansatte generelt. 

 

 

Forslag: 11 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 
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Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 

Side: 13 

Fra linje: 12 Til linje: 13 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Styrke den spesialpedagogiske kompetansen generelt hos alle lærere. 

Styrke spisskompetansen innen spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi og rådgivingstjenesten mot 

yrkeslivet på alle skolene 

 

 

Forslag: 12 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 14 

Fra linje: 7 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Ventre vil differensiere prisene i SFO – pkt tas ut. Erstattes med; som alternativ til heldagsskolen, 

ønsker Venstre å bidra til at kommunene istedet utvikler SFO med varierte kulturtilbud og evn læring 

for elever som har behov for det. 

 

Kommentar: 

 Differensierte priser i SFO er kostbart, drar prisen opp, kan gjøres i dag 

 

 

Forslag: 13 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Ane Brunvoll, Bærum 

Side: 14 

Fra linje: 17 Til linje:  

Type: Tillegg 

 

Forslaget: 
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Leksehjelpen må bemannes med pedagogisk personell.   

 

 

Forslag: 14 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 

Side: 14 

Fra linje: 29 Til linje: 29 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Styrke mangfoldet og alternativ pedagogikk i den offentlige skolen og etablering av alternative skoler 

med et akseptabelt verdi og kunnskapssyn 

 

 

Forslag: 15 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 20 

Fra linje: 13 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige steder som både har tilgang 

på ren energi og avsetning for overskuddsvarmen blir tydelige.  

 

Kommentar: 

 Være i forkant her slik man gjør i petro-næringen og ikke klarte på vind 

 

 

Forslag: 16 

Innstilling fra hovedstyret: trukket av forslagsstiller 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 20 

Fra linje: 53 Til linje:  
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Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

bygging av hus med miljøvennlige  og energisbesparende materialer tilsvarende pluss-hus, i flere 

størrelser, dog begrenset oppad til ....... (ønsker vi å “gi” penger til folk som har “mer enn nok” til å 

bygge svære eneboliger? 

 

Kommentar: 

 Hus råtner pga for dårlig lufting 

 

 

Forslag: 17 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 20 

Fra linje: 53 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Styrke offentlig bestillerkompetanse og premiere innovative og miljøriktige anskaffelser.  

 

 

Forslag: 18 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 22 

Fra linje: 3 Til linje: 5 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Større andel av godstransporten bør skje med sjø og bane. Venstre vil arbeide for at jernbanen og 

miljøvennlige transportalternativer skal være konkurransedyktige alternativer til mindre miljøvennlig 

transport. 

 

Kommentar: 
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 Venstre vil stimulere til frivillig valg av miljøvennlige løsninger 

 

Forslag: 19 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 22 

Fra linje: 37 Til linje: 39 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

sett punktum etter vegetabilske produkter. Leddet etter siste og «og avvikle den statlige 

markedsføringen av kjøttprodukter» strykes.  

 

Kommentar: 

 Det finnes ikke noen statlig markedsføring av kjøttprodukter i dag, derfor er dette punktet dumt og 

overflødig. Mulig at dette henger sammen med punktet om å legge ned opplysningskontorene for 

kjøtt i linje 52. Punktet i forhold til kjøttproduksjonen er også noe selvmotsigende i forhold til at det 

skal satses på biogassproduksjon av husdyrgjødsel. Det er også i prinsippet feil at Staten driver denne 

markedføringen. Opplysningskontoret er drevet av avgifter som bøndene selv betaler inn, jfr. 

Bøndene har flertall i omsetningsrådet som styrer dette. Denne informasjonen om 

omsetningskontret: «Opplysningskontoret for egg og kjøtt finansieres av omsetningsavgiften, som er 

en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når han leverer produktene sine til foredling og 

salg. Omsetningsrådet tildeler hvert år midler til merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre 

faglige tiltak fra disse fondene. Statens Landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for 

Omsetningsrådet.  Det er altså bøndene selv som betaler virksomheten vår, de har gitt oss et 

oppdrag, og fullfinansierer opplysningskontorets drift.» Tiltaket er et ledd i å skape like vilkår i 

konkurransen mellom aktørene. 

 

Forslag: 20 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist. Del to av forslaget (strykning på side 22, linje 51) avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 22 

Fra linje: 38 Til linje: 39 

Type: Endringsforslag/strykningsforslag 
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Forslaget: 

Ta bort linje 51 og 52. Ikke relevant p.t og for detaljorientert. Norge er et land som egner seg for 

kjøttproduksjon, i mindre grad for vegetabilske produkter. Mat er også for oss et internasjonalt 

ansvar, i tillegg til sikkerhetsaspektet. Ny tekst som viser ivaretagelse av jordbruket må inn. Venstre 

er grønt og for natur. Da må vi ta vare på landbruket og distriktene, ikke bare klumpe oss sammen i 

storbyer.  

 

Sted i dokumentet: 3.6 linje 38 og 39, samt 51 og 52. 

 

Kommentar: 

Norge er betydelig større enn østlandet!  

 

 

Forslag: 21 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Erling Bergsaker, Asker 

Side: 22 

Fra linje: 47 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Kommentar: 

Dette strekpunkt foreslår å reversere en forenkling som Sponheim fikk gjennomført i Skogloven. 

Ordlyden som foreslås er reelt sett mer kompleks, potensielt byråkratiserende og medfører en 

unødvendig fjerning av fleksibilitet i naturforvaltningen, og kan ved rigid praktisering for enkelte 

næringsdrivende være en vesentlig skranke.  Dette er for øvrig et faglig komplekst spørsmål, som de 

færreste vil ha innsikt nok til å forstå, og aller minst forvare i en diskusjon. Om det er CO2-binding 

som er argumentet, så er dette fanget opp langt bedre i kulepunkt i linje 46. 

 

Forslag: 22 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Erling Bergsaker, Asker 

Side: 22 

Fra linje: 52 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 
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Kommentar: 

 Skjønner ikke hva som er galt med opplysningskontoret for kjøtt, og heller ikke hensikten med å 

programfeste denne type spesifikke spørsmål. 

 

 

Forslag: 23 

Innstilling fra hovedstyret: Trukket av forslagsstiller 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 26 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Venstre vil sørge for at det skal være enkelt å være miljøvennlig. Det skal være enkelt å sortere avfall. 

Emballasje må merkes tydeligere og bare unntaksvis bestå av ulikt materiell som stiller krav om 

kunnskap hos forbrukeren. 

 

 

Forslag: 24 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 27 

Fra linje: 22 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

I denne setningen kan det tilføyes: Helsevesenet skal automatisk kobles inn i alvorlige 

dyrevelferdsaker. 

 

Kommentar: 

 Begrunnelse: Dette er en forsterkning av det som står i setningen foran. Det er vel ingen som med 

vitende og vilje forårsaker alvorlige dyrevelferdsaker. Det har oftest sine årsaker i lidelser og 

situasjoner hos menneskene som holder disse dyra som gjør at de heller ikke er i stand til å ta vare på 

seg selv. Alvorlige dyrevelferdsaker er derfor et symptom på mennesker som er i krise og trenger 

hjelp. 
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Forslag: 25 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 27 

Fra linje: 33 Til linje: 34 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Innenfor landbruksnæringen ønsker Venstre å knytte god dyrevelferd til tilskuddsordningene i 

landbruket. Organiseringen må derfor vurderes ut fra denne målsetting. 

 

 

Forslag: 26 

Innstilling fra hovedstyret: Hovedstyret voterte separat over strykningsforslag (punkt-for-punkt): 

- Avvikle pelsdyroppdrett - innstilt 

- Forby bruk av ville dyr på sirkus - avvist 

- Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk - avvist 

- Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre avvist 

   

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 27 

Fra linje: 35 Til linje: 38 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Tas ut. Det er ikke ville dyr på sirkus i Norge i dag. Pkt er ikke relevant. Erstattes med, strengere krav 

til dyrehold og dyrevelvferd. Overholdes ikke kravene vil retten til å drive næring eller holde dyr bli 

fratatt. 

 

Kommentar: 

 Det er ikke liberal politikk med kollektiv avstraffelse 

 

Forslag: 27 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 
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Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 27 

Fra linje: 41 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

«, og begrense bruk av antibiotika som vekstfremmer hos produksjonsdyr»  

 

Kommentar: 

Setningen er unødvendig fordi dette ikke er lovlig eller i bruk i Norge. Det er ikke uvanlig i utlandet, 

men ikke i Norge og Nordiske land. Det blir for dumt å ha slike setninger som viser at Venstre ikke har 

kunnskap om hva som foregår i næringen. Forekomst av antibiotikaresistens i dag i norske matvarer 

kan ha sin sammenheng med importer fra utlandet, der det er helt annet regime for bruk av 

antibiotika hos husdyr, og derfor også større forekomst av resistente bakterier. 

 

 

Forslag: 28 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist som konsekvens av forslag 29 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 27 

Fra linje: 42 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Linje 42, side 27: forsterkes med følgende:  «, dette gjelder spesielt familie og selskapsdyr» 

 

 

Forslag: 29 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 27 

Fra linje: 42 Til linje:  

Type: Strykning 

 

Forslaget: 
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Enten bør setning i linje 42 strykes eller så bør den forsterkes med å peke på familiedyr. Det er viktig 

å peke på at Venstre ikke bare er opptatt av produksjonsdyr, men også selskapsdyr. 

 

Kommentar: 

 Kommentar til linje 42. Linje 42 slik den står i dag er allerede på plass i nåværende forskrift § 25 lyder 

slik: «§ 25. Avl - Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal 

ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: a) endrer arveanlegg slik at de 

påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, b) 

reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller c) vekker allmenne etiske reaksjoner. Dyr 

med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.» 

 

 

Forslag: 30 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 27 

Fra linje: 49 Til linje: 50  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Når det planlegges nye energitiltak, skal de planlegges og plasseres på en måte som ikke går på 

bekostning av viktige fritidsområder og dyrevern  

 

Kommentar: 

 Miljøvennlig energi må ikke gå på bekostning av naturen 

 

 

Forslag: 31 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 29 

Fra linje: 5 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 
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Ny setning etter "...jernbane, sykkel, gange og kollektiv.": "For å få til dette er det nødvendig med et 

statlig løft for lokal skinnegående infrastruktur som supplerer jernbanenettet, slik som etablering av 

nye bybaner og utvidelse av Oslos t-banenett med blant annet etablering av nye knutepunkter for 

overgang mellom jernbane og t-bane." 

 

 

Forslag: 32 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 29 

Fra linje: 17 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Dobbeltspor til Ski i denne Stortingsperioden  

 

Kommentar: 

Benytte prosjektet dobbeltspor til Ski som pilot for å gjennomføre samferdselsprosjekter hurtigere 

med målsetting å fullføre prosjektet innen Stortingsperiodens utløp. 

 

Forslag: 33 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 29 

Fra linje: 27 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Rushtidsavgift vil straffe de som har de minste mulighetene, småbarnsforeldre, som pga barnehage 

må bruke bil og må levere/hente barn til bestemte tidspunkt. 

 

Kommentar: 

 Venstre vil stimulere til miljøtiltak, ikke straffe 
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Forslag: 34 

Innstilling fra hovedstyret: Ingen innstilling. Lovligheten ved realitetene i forslaget må utredes 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 29 

Fra linje: 31 Til linje: 32 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til: "Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av 

kollektivtrafikk i storbyregionene gjennom storbypakker der staten tar minst femti prosent av 

utgiftene ved store prosjekter." 

 

 

Forslag: 35 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 30 

Fra linje: 13 Til linje: 14 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Høyhastighetsbane er ikke relevant p.t. Utbedring av det eksisterende jernbanenettet er viktigere og 

kan redusere reisetidene betraktelig. Her bør det vurderes nye traseer som er bedre for miljøet og 

som kan øke hastigheten. 

 

Kommentar: 

 Det er bedre å utbedre det jernbanenettet vi har, p.t 

 

Forslag: 36 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 30 

Fra linje: 31 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Nytt punkt: "Gjenåpne strekningen Dal-Eidsvoll for persontrafikk." 

 

 

Forslag: 37 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 30 

Fra linje: 31 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Bygge to nye krysningsspor på Kongsvingerbanen for å dramatisk redusere reisetiden på 

strekningen." 

 

 

Forslag: 38 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 30 

Fra linje: 31 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Gi Ruter ansvar for drift av lokaltog i hovedstadsregionen" 

 

 

Forslag: 39 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 31 

Fra linje: 12 Til linje: 13 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 



39 
 

Stryk "Prioritere en forsert … fra Stavanger til Bergen" 

 

 

Forslag: 40 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 31 

Fra linje: 14 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "Utbedre gjenværende flaskehalser og dårlige partier på E6 Trondheim-Fauske-Alta-Kirkenes" 

 

 

Forslag: 41 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 31 

Fra linje: 35 Til linje: 36 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "...og en særskilt prosjektfinansiering av Stad skipstunnel" 

 

 

Forslag: 42 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 31 

Fra linje: 42  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Utrede Forsvarets fremtidige behov for landingsstripe på Kjeller" 
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Forslag: 43 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 31 

Fra linje: 42 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Utrede etablering av ny hovedsmåflyplass på Østlandet" 

 

 

Forslag: 44 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Asker Venstre, Asker 

Side: 31 

Fra linje:  Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt kulepunkt: Veibygging og trafikksikkerhet: - Prioritere utbygging av E 18 øst for Oslo med spesiell 

vekt på bedret fremkommelighet for kollektiv og næringstrafikk. 

 

Begrunnelse: Når først noen konkrete veistrekninger nevnes, må E18 gjennom Asker og Bærum tas 

med. Dette er landets mest trafikkerte strekning med de mest omfattende forsinkelser i transport-tid 

grunnet underkapasitet. Til tross for oppgradering av togets kapasitet i regionen er ikke dette 

tilstrekkelig til å dekke forventet vekst i transportbehov.  Busskapasiteten må økes betraktelig, og 

dette krever en styrket E18 med kollektivfelt som ikke hindres av av- og på-kjøringer.    

 

 

Forslag: 45 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 33 

Fra linje: 25  
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Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryke følgende: "Venstre vil dele Innovasjon Norge i to ulike enheter, hvor den ene delen skal være 

en nyskapingsdel for grundere og bedrifter over hele landet, men sden andre dlene skal være et 

virkemiddelapparat for bosetting i og distriktspolitiske formål." 

 

Begrunnelse: Om denne setningen tas ut er teksten allikevel tydelig på hva som må være målet med 

målrettingen av virkemiddelapparatet, uten å konkret peke på at en deling er løsningen. Kulepunktet 

i linje 50 og 51 kan stå,- det får fram poenget med at man ønsker målretta virkemiddelapparat, men 

uten formuleringene "deling av innovasjon Norge" som kan se ut som "vil tilbake til snd-modellen" 

 

 

Forslag: 46 

Innstilling fra hovedstyret: Redaksjonelt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 33 

Fra linje: 41 

Type: Redaksjonelt 

 

Forslaget: 

Bytt ut "aleneansatte" med "selvstendig næringsdrivende" 

 

Kommentar: 

 Ordet "aleneansatte" er et misvisende og tøvete nyord for "selvstendig næringsdrivende" 

 

 

Forslag: 47 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 34 

Fra linje: 5 Til linje:  

Type:  

 

Forslaget: 
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Øke satsning på næringsrettet forskning ved humaniorainstituttene ved universitetene. 

 

Kommentar: 

Nytt punkt inn her. Humaniorafagene besitter kunnskap om bl.a. norsk og internasjonal kultur, språk, 

kommunikasjon, realsjon, historie og kontekstforståelse. Dette er verdifulle kompeatnseområder 

som bør kunne realteres til til utfordringer i næringslivet.  

 

 

Forslag: 48 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Erling Bergsaker, Asker 

Side: 35 

Fra linje: 11 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Kommentar: 

Det er ikke til å komme fra at staten i Norge har og vil ha mye penger. Disse må plasseres. Investering 

i næringsliv bør ikke diskvalifiseres. Når det kommer stykket er det vel ikke så mange alternativ. 

 

 

Forslag: 49 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 35 

Fra linje: 16 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "Fjerne arveavgiften for å gjøre generasjonsskifte lettere." 

 

 

Forslag: 50 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre, Bærum 

Side: 35 
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Fra linje: 16 Til linje:  

Type: Tillegg 

 

Forslaget: 

FME'ene  

 

Kommentar: 

Ikke glem dem.  

 

 

Forslag: 51 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 35 

Fra linje: 17 Til linje: 20 

Type:  

 

Forslaget: 

Øke kunnskapen om prosesser for nyskaping i skole og høyskole/universitetsmiljø og stimulere til 

faglig tverrgående samarbeid.  

 

Kommentar: 

Nytt punkt.  

 

 

Forslag: 52 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 35 

Fra linje: 42 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Åpne SIVA for hele landet 
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Forslag: 53 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt med tilleggspunkt fra Jorunn Nakken: S. 36, linje 21 og 22. Tillegg: 

«… og matproduksjon» 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 36 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

«Norsk landbruk utvikler seg raskt og bærer i dag preg av å være småbedrifter som eies av en eller få 

personer, og har en til få ansatte. Slike selvstendige småbedrifter er kjerneområdet som Venstre 

ønsker å stimulere og ta vare på. Slike småbedrifter har også viktige ringvirkninger for andre lokale 

småbedrifter og bosetting i hele landet. De er også viktig for å opprettholde en nasjonal 

matproduksjon med god og kontrollert matsikkerhet, dyrevelferd og miljøvennlig landbruk. At slike 

småbedrifter er robust organisert f.eks. i samvirke gjør de mere robuste overfor store kapital og 

markedskrefter vurderes derfor som viktig så lenge de har like konkurransevilkår med andre 

tilsvarende bedrifter.»   

 

 

Forslag: 54 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 36 

Fra linje: 34 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Linje 34 side 36 suppleres med , samt styrke dyrevelferden. 

 

 

Forslag: 55 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 36 
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Fra linje: 34 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryke og produksjonsnøytrale 

 

Kommentar: 

 En av de store ufordringer i verden er matproduksjon. Befolkningsveksten og velstandsveksten i 

verden tilsier at matproduksjonen må økes med 50% de neste 20 år. Norges befolkning øker med 1 

million og vi må øke vår egen jordbruksproduksjon med 1 % i året for å opprettholde en 

selvfotrsyningsgrad på ca. 50 %. FAO har sterke oppfordringer om størst mulig selvforsyning, slik at vi 

ikke kjøper maten ut av munnen på de med mindre kjøpekraft. Noen må se seg tjent med å gjøre 

jobben. Landbruk i Norge er en politisk næring og det vil være begrenset hva man kan ta ut i 

markedet. Vi kan ikke øke produksjonen med kulturlandskapstillegg etc. Vi må sikre oss mulighet til å 

bruke dette verktøyet også i fremtiden. 

 

 

Forslag: 56 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 36 

Fra linje: 36 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Linje 36 side 36 suppleres med: , og fremme dyrevelferden. 

 

 

Forslag: 57 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt med følgende endring: «kapitalkrefter» byttes ut med «aktører» 

 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 36 

Fra linje: 44 Til linje: 46 

Type: Endringsforslag 
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Forslaget: 

Disse setningen strykes og erstattes med følgende:  Markedsregulering er viktig for å kunne ha 

stabile og forutsigbare rammevilkår for produsentene slik at det er mulig å gjøre langsiktige 

fremtidsrettede bærekraftige investeringer i landbruksnæringen. Markedsreguleringen skal 

gjennomgås slik at en sikrer like konkurranseforhold mellom aktørene og muliggjør en langsiktighet i 

næringen. Samtidig er det viktig at maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store 

matvarekjedene gjennomgås slik at matvarehandelen i Norge ikke samles på få og store 

kapitalkrefter.  

 

Kommentar: 

Begrunnelse: Det er viktig å understreke ovennevnte fordi det er en viktig erkjennelse i forhold til de 

andre punktene som står i programmet, nemlig det som står beskrevet i linje 24-27. Det synes som 

en del Venstrefolk har misforstått hva samvirke og f.eks. TINE og Nortura som eksempel er. Det 

samme gjelder reguleringspolitikken i landbruket som er viktig for å opprettholde stabile priser slik at 

det er mulig for småbedriftene (bøndene) å planlegge langsiktig f.eks. i forbindelse med 

investeringer. Nye driftsbygninger koster i dag ca 8-15 millioner hver, og ingen kan investere så mye 

uten å ha en viss stabilitet i priser på produkter. Eksempel var verdensmarkedsprisene i 2007 «all 

time high» og høyere enn enkelte norske priser, mens det året etterpå er «all time low». Derfor er 

det viktig med en markedsregulering. Andre land f.eks. i Europa skriker etter slike ordninger fordi 

bøndene ikke har muligheter til å gjøre langsiktige gode investeringer fordi de risikerer helt andre 

rammevilkår og konkurs innen få år. Slike forhold vil også gå ut over dyrevelferden fordi det ikke blir 

gode nok rammevilkår. Dyrevelferden er viktig og en kjernesak for Venstre. Dette bør vektlegges i 

linjene 33 til 36. Tanken med dette er at overføringer og tilskuddordningen kan organiseres slik at de 

virker som en «gulrot» og stimulans for å fremme dyrevelferden. Dvs. at gode tiltak eller oppfyllelse 

av krav er linket til bedre tilskudd, eller at brudd på forskriftskrav fører til bortfall av deler av tilskudd. 

Dette vil ha en helt annen og positiv effekt fordi god dyrevelferd blir premiert, istedenfor at gode 

dyrevelferdstiltak oppfattes som forskrifter og krav som blir tredd nedover småbedrifter som i mange 

henseender er presset av mange rammevilkår. Vi mener at en slik ordning vil skape mer positive 

holdninger i næringen til å gjennomføre tiltak, samtidig som bedriftene kan få den tid de trenger for 

å tilpasse seg. Det er heller ikke riktig at bedrifter som ikke har fulgt opp forskrifter samtidig skal 

motta like store overføringer som de som har alt i skjønneste orden.  

 

 

Forslag: 58 
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Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 36 

Fra linje: 52 Til linje: 27 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Venstre vil fjerne odelsretten, men opprettholde åsetesfradrag ved generasjonsskifte til unge 

brukere < 35 år innen familien, lempe på delingsforbudet i Jordloven… 

 

Kommentar: 

 Det er odelsretten som har blitt et problem. Den forhindrer frie salg, der ingen yngre generasjon står 

klar, men eldre "onkler og tanter" vil sikre sine rettigheter. Åsetesrett / -fradrag stimulerer derimot 

rekruttering av yngre generasjon til landbruk. Dette bidrar til kompetanseoverføring og videreføring 

av gårdens tradisjon. I tillegg bidrar åsetesfradrag til å unngå å tappe gårdsvirksomheten for 

finansielle ressurser ved generasjonsskifte. Full oppheving av delingsforbudet kan lede til spekulasjon 

(utlegging av bolig- eller industritomter for kortsiktig gevinst). 

 

 

Forslag: 59 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 37 

Fra linje: 1 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Lempe på delingsforbudet. 

 

 

Forslag: 60 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 37 

Fra linje: 2 Til linje:  
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Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Denne linjen bør strykes. 

 

Kommentar: 

Det er i dag fri omsetning av melkekvoter slik at dette punktet er unødvendig. I fall det skal stå bør 

det spesifiseres hva som menes. I dag kan melkekvoter omsettes via kvotebørs eller til Staten. 

 

 

Forslag: 61 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 37 

Fra linje: 4 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Setningen bør ha følgende tillegg: «, så lenge driften er basert på grovfôrtilgang i nærområdet» 

 

Kommentar: 

 Det er et problem for en del større samdrifter allerede i dag at det er lange avstander og transport 

av grovfôr til store besetninger. Det bør derfor settes krav til grovfôrtilgang slik at denne 

produksjonen kan drives med lokalt produsert grovfôr for å spare miljøet og redusere 

transportkostnadene og sikre at kostnadene på grovfôr ikke overstiger kostnadene på kraftfôr. 

Punktet må også henge sammen med det som står på linje 46 side 37. 

 

 

Forslag: 62 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 37 

Fra linje: 5 Til linje:  

Type: Endringsforslag 
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Forslaget: 

Setningen bør forandres til: «Legge til rette for lik konkurranse innen matindustrien, og der det 

legges spesielt vekt på å unngå for stor maktkonsentrasjon innen matvarehandelen. 

 

Kommentar: 

 Begrunnelse: Konkurransen innen norsk matindustri er allerede stor. Det som er viktig er at 

konkurransen er på like vilkår. Videre er det viktig at en unngår den store maktkonsentrasjonen 

innen matvarehandelen. I dag er vi i ferd med å få en enda større maktkonsentrasjon hvor det er to 

eller tre kjeder som har storparten varehandelen, det var fire når Steensnæs-utvalgets innstilling 

kom. Dette er ikke gunstig hverken for vareutvalget eller prisene på lang sikt. Forbrukerne mister 

valgmuligheter. Steensnæs-utvalget «Mat, makt og avmakt» bør følges opp. 

 

 

Forslag: 63 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 37 

Fra linje: 12 Til linje: 12 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

… forenkle og målrette regelverket for foredling av mat på egen gård, for å stimulere større mangfold 

under forutsetning av at helsemessig matvaretrygghet opprettholdes. 

 

Kommentar: 

 Bulkstrategien til det sentralstyrte landbrukssamvirket gir fattige bønder. Å åpne for større mangfold 

muliggjøre spesialisering og høyere priser. 

 

 

Forslag: 64 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 37 

Fra linje: 24 Til linje: 25 

Type: Strykningsforslag 
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Forslaget: 

Stryk "Venstre har som mål at 17 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være 

økologisk." 

 

 

Forslag: 65 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 37 

Fra linje: 29 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre "styrke jordvernet" til "sikre jordvernet". 

 

 

Forslag: 66 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 37 

Fra linje: 40 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "Gi momsfritak for økologisk mat." 

 

 

Forslag: 67 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 37 

Fra linje: 41 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 
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Forslaget: 

Stryk "Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk 

landbruksproduksjon." 

 

 

Forslag: 68 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 37 

Fra linje: 41 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Linjen bør justeres slik: «Gi økt investeringstilskudd for bønder som ønsker å legge om til økologisk 

landbruksproduksjon, samtidig som det settes større krav til kvalitet». 

 

Kommentar: 

 Målet om 17 % matproduksjon og matforbruk i 2020 skal være økologisk. Dette er svært ambisiøst, 

og det bør spesifiseres nærmere hva som menes med dette. Eksempelvis gjelder dette også 

havbruksnæringen som også produserer mat. Det er i dag svært lite økologisk produsert fisk, men det 

finnes. Skal målet nås og ikke være et luftslott, må det kraftige insitamenter til. Videre må markedet 

bearbeides først slik at det er et reelt marked som kan ta unna. Videre må det settes større krav til 

kvaliteten på økologiske produkter sett i forhold til konvensjonell. Dette er ikke tilfelle i dag på noen 

områder, f.eks. løsdriftkravet for melkekyr som i dag faktisk er lavere i økologisk drift sammenlignet 

med konvensjonell. En stimulans for produsenter for å gå over til løsdrift kan være å øke rammene 

for investeringstilskudd. Dette må være mye riktigere enn å lempe på kravene slik det er gjort i dag. 

Overgang til økologisk krever investeringer. Økt investeringstilskudd vil gi langsiktig gevinst med 

lavere renteutgifter og øke muligheten for at omleggingen gir bedre dyrevelferd og produksjon. I og 

med at prisene på økologiske produkter er høyere bør det også settes større krav til objektiv kvalitet. 

 

 

Forslag: 69 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Nes Venstre, Nes 

Side: 37 
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Fra linje: 43 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

* ikke tillate dyrking av genetisk modifiserte planter i Norge de neste fire år 

 

* utplanting av GMO er ikke i samsvar med Venstres mål om 17 prosent økologisk produksjon. 

Spredning av pollen fra genmodifiserte planter, som f.eks. raps, vil kunne umuliggjøre økologisk – og 

konvensjonell - produksjon i samme region. Brorparten av dagens GMO er skapt for å tåle 

sprøytemidler. Dette kan føre til resistens i ugresstyper og dermed skape problemer for andre 

gårdbrukere, samtidig som det i et helseperspektiv heller ikke er ønskelig med økt nivå av 

sprøytemiddelrester i maten. Erfaring med GMO fra Sør-Amerika, viste at mens bruk av 

sprøytemiddel sank de første årene etter introduksjon, har det senere økt betraktelig. Økt bruk av 

sprøytemidler er ikke i samsvar med Venstres miljømål (* Tross 20 år med utvikling gir dagens GMO 

fremdeles hverken økt avling eller økt næringsinnhold) 

 

 

Forslag: 70 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt som tilleggsforslag 

Forslagsstiller: Nes Venstre, Nes 

Side: 37 

Fra linje: 44 Til linje:  

Type: Strykning/endringsforslag  

 

Forslaget: 

* ikke tillate mat som er genmodifisert ved bioteknologi i Norge før uavhengige livsløpsstudier er 

gjennomført,  

 

Kommentar: 

 Følgende punkt i dagens program er allerede et krav i Norge: ha tydelige merkeordninger for 

genmodifisert mat som eventuelt blir godkjent senere. Det et per i dag ikke gjennomført adekvate 

dyreforsøk som ser på effekten av inntak av GM mat i et livsløpsperspektiv. Det er heller ikke gjort 

kontrollerte studier på mennesker som inntar GM-mat. Per i dag vet vi for lite om hvorvidt inntak av 

genmodifisert mat er ufarlig eller har en skadegjørende effekt da det ikke er gjennomført tilstrekkelig 

med uavhengige studier.  
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Forslag: 71 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 38 

Fra linje: 9 Til linje: 10 

Type: Endring 

 

Forslaget: 

Selv uten en ny WTO-avtale bør støtteordningene til norsk landbruk endres i mer miljøvennlig retning 

og all støtte som evt. stimulerer til eksport bør avvikles.  

 

Kommentar: 

 Påstanden er tull - og kan meget lett motbevises. All erfring fra tidligere runder i GATT og WTO viser 

at de landene som har tilpasset seg i forkant ikke har fått kreditt for det, men har måttet redusere 

nasjonale støtteordninger ytterligere. 

 

 

Forslag: 72 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Jakob Bronebakk, Bærum 

Side: 41 

Fra linje: 29 Til linje:  

Type: Tillegg 

 

Forslaget: 

I tillegg til dette bør Norges Bank sterkt vurdere om den langsiktige avkastningen for oljefondet som 

ligger til grunn for handlingsregelen bør endres fra 4% til 3% per år. Dette for å forhindre at dagens 

generasjoner forsyner seg for grovt av en felles arv, til skade for kommende generasjoner. 

 

Kommentar: 

 4% er en relativt optimistisk avkastning etter kostnader for et fond som skal forvaltes for kommende 

generasjoner, spesielt i lys av at den økonomiske veksten i verden har falt etter finanskrisen. Det vil 

være i tråd med et føre-var prinsipp å sikre seg at demografiske endringer og andre faktorer som 
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bremser veksten ikke faktisk har gjort langsiktig avkastning for et slikt fond lavere enn det har vært 

historisk sett. 

 

 

Forslag: 73 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist som konsekvens av forslag 72 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 41 

Fra linje: 33 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Justere ned forventet realavkastning på formuen i Statens pensjonsfond utland til 3%." 

 

 

Forslag: 74 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist, forslagsstiller bes fremme omformulert forslag.  

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 42 

Fra linje: 27 Til linje: 28 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

 

Kommentar: 

Bør skille mellom aktiv og passiv kapital, sees i sammenheng med rentefradraget. Hvorfor øke 

innslagspunktet?  

 

 

Forslag: 75 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 42 

Fra linje: 34 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Nytt punkt: "Sette ned en skattekommisjon som skal utarbeide forslag til et mer effektivt og 

vekstfremmende skatte-og avgiftssystem." 

 

 

Forslag: 76 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 43 

Fra linje: 27 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "Unnta kredittkortgjeld fra rentefradraget." 

 

 

Forslag: 77 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist som konsekvens av forslag 76 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 43 

Fra linje: 27 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Kommentar: 

 Virker lite gjennomtenkt, hva er hensikten? rammer de som har minst. Bør sees i sammenheng med 

rentefradraget generelt. 

 

 

Forslag: 78 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 43 

Fra linje: 28 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Nytt punkt: "Tillate salg av vin og sterkøl i butikk." 

 

 

Forslag: 79 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 45 

Fra linje: 10 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Kommentar: 

Kommunereform diskusjon under helse virker rart. Pkt er også feil, samarbeidsformer kan løse det 

samme, det ser vi i dag 

 

 

Forslag: 80 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 45 

Fra linje: 29 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Fullfinansiere samhandlingsreformen ved å øke tilskuddene til investeringer og 

oppbygging av forebyggende tiltak." 

 

 

Forslag: 81 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 46 

Fra linje: 17 Til linje: 18 

Type: Strykningsforslag 
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Forslaget: 

Stryk "Avvise offentlig finansiering av tidlig ultralyd i uke 11-13 til alle gravide, så lenge det er lite 

dokumentasjon for en helsemessig gevinst." 

 

 

Forslag: 82 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 49 

Fra linje: 43 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til "Endre og forenkle momssystemet ved å likestille momssatsen på mat med andre 

varer og tjenester" 

 

 

Forslag: 83 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 48 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Helhetlig endringsforslag 

 

Forslaget: 

8.8 Rusomsorg 

 

Bruk av rusmiddelet alkohol er dypt innvevd i vår kultur. Tobakk og koffein er andre stoffer med 

rusvirkning som er tillatt i vårt samfunn. For mange er rusen knyttet til disse stoffene en 

uproblematisk del av det gode liv. Noen av oss er samtidig sårbare for å utvikle avhengighet eller 

problematisk bruk av rusmidler, både med lovlige og ulovlige stoffer. Regulering av tilgangen på 

rusmidler er slik sett et liberalt dilemma, fordi noens frihet til å nyte rus må balanseres mot hensynet 

til andres tap av frihet som følge av rusproblemer og avhengighet. 
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Alkohol er fortsatt det mest brukte og verdsatte rusmiddelet, men også derfor det rusmiddelet som 

står for den største andelen av rusproblemene og samfunnskostnadene. Venstre mener at gjeldende 

lovgivning for alkohol innebærer en god balanse mellom tilgjengelighet og begrensning, og vil 

opprettholde denne. 

 

Ulovlige rusmidler er også opphav til mange problemer. En god narkotikapolitikk berører mange 

samfunnsområder, og er forskningsbasert, pragmatisk og human. Rusavhengighet har lenge vært 

anerkjent som en sykdomstilstand, og dette burde også gjenspeiles i lovgivningen. Samordningen av 

ruspolitiske tiltak må bli bedre, og ressursbruken mer målrettet og effektiv. Venstre ønsker derfor å 

gjennomføre en gjennomgripende ruspolitisk reform, med inspirasjon fra Portugal. Der ble det 

gjennomført felles organisering av innsats mot rusproblemer på tvers av etater og departementer. 

Samtidig ble bruk og besittelse av mindre mengder narkotika endret fra forbrytelser til forseelser, 

som blir håndtert utenfor rettssystemet, og møtt med pålegg om ulike behandlings- og 

rehabiliteringstiltak heller enn straff. 

 

Behandlingstilbudet for rusavhengige må fortsatt være tverrfaglig, med psykologiske og sosialfaglige 

såvel som medisinske elementer. Venstre vil prioritere å sikre stabile rammevilkår for eksisterende 

offentlige og private tilbud. Det er behov for å styrke tilbudet til pårørende, ettersom rusproblemer 

også ofte rammer de nærmeste. Langsiktig oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten er 

avgjørende, og Venstre ønsker derfor særlig å styrke det kommunale ettervernet. 

 

Noen mennesker med opiatavhengighet ønsker ikke å velge et rusfritt liv. Venstre ønsker imidlertid 

at også disse skal få hjelp til å leve så verdige liv som mulig. Venstre vil derfor åpne for at 

medikamentell substitusjonsbehandling, som i dag inngår i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), 

også skal kunne tas i bruk for å gi skadereduserende hjelp, uten rusfrihet som mål. 

 

Venstre vil: 

 

Opprettholde dagens alkohollovgivning og avgiftsnivå. 

Opprette finansieringsordninger som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får 

tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer. 

Gjennomføre en omfattende ruspolitisk reform etter modell fra Portugal. 

Styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i 

stedet for fengsel når de blir dømt for forbrytelser. 

Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige. 
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Legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert 

med psykiske og sosiale vansker.  

Bygge ut og prioritere behandlingsplasser og behandlingstiltak for gravide rusmisbrukere, og 

sikre tilbud om substitusjonsbehandling der det er faglig forsvarlig. 

Innføre Legemiddelassistert skadereduksjon (LAS) som et behandlingsalternativ i 

spesialisthelsetjenesten. 

Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom. 

 

Kommentar: 

Vi ønsker en helhetlig endring av avsnittet om rusomsorg av flere grunner. Den første er å få inn en 

klarere henvisning til en prinsipiell, liberal tenkning om rus, og en tydeligere anerkjennelse av at rus 

er noe som angår alle, ikke bare rusavhengige og deres pårørende. Regulering av tilgjengelighet av 

alkohol er en viktig del av dette, og en politikk Venstre bør være ærlige på. 

 

Dernest ønsker vi at det radikale forslaget det er å innføre ruspolitiske reformer etter modell fra 

Portugal skal få en viktigere plass. Samtidig må det være klart at Portugals modell handler om veldig 

mye mer enn å gjøre bruk og besittelse til forseelser (altså ikke forbrytelser, men fremdeles 

overtredelse av et lovforbud). En slik ruspolitisk reform er god og seriøs Venstrepolitikk, og bør være 

vår fremste valgkampsak på dette feltet. 

 

Videre ønsker vi å fjerne to politiske tiltak på rusbehandlingsfeltet som vi mener er faglig svakt 

fundert og lite gjennomtenkte politisk. 24 timers-garanti for behandlingstilbud etter avrusning er ikke 

en god idé fordi pasientpopulasjonen er nokså liten, slik at svingningene i behov på kort varsel vil 

være store. Dermed må en sannsynligvis holde seg med overkapasitet på behandling for å kunne 

oppfylle en slik rettighet. Det vil være voldsomt ressurskrevende, særlig om det er døgnbehandling vi 

snakker om, og det er høyst usikkert om effekten står i forhold til en slik investering. Det er mange 

som glemmer at ventelister i helsevesenet er en forutsetning for effektiv ressursutnytting. Om vi 

innfører en slik garanti vil vi enten måtte ha et opplegg som er en garanti kun i navnet, eller så vil vi 

stå for en helhetlig sett dårlig ressursprioritering. 

 

Heroinassistert behandling er også et dårlig tiltak fordi det vil være svært kostbart og ikke være 

aktuelt for de pasientene en del i Venstre tror. Heroinbehandling krever et enda strengere 

kontrollregime enn LAR allerede har, med henting tre ganger daglig heller enn bare én. 

Stoltenbergrapporten konkluderer med at dette vil være til nytte for en veldig liten subgruppe av 

opiatavhengige, og ikke de som fungerer dårligst. Sveits trekkes ofte frem som et eksempel, men da 
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overser en at heroinutdeling der ble innført sammen med et bredt spekter av andre positive 

psykososiale tiltak. Igjen er det snakk om dyrt tiltak med tvilsom nytte totalt sett. Det er altså ikke det 

som trengs i en sektor preget av stadig nye prosjekter, med korresponderende nedlagte tilbud og 

oppløste fagmiljøer. Vi foreslår derfor også at de eksisterende tilbudene gis mulighet til å ha 

skadereduksjon som et alternativt behandlingsmål, for å ivareta noe av dette behovet for å kunne 

hjelpe pasienter uten motivasjon til å bli rusfrie. 

 

Venstre bør fokusere på å utrede en ruspolitisk reform etter modell fra Portugal, og ikke la 

programmets del om rus skjemmes av tiltak som viser god vilje men lite realisme og refleksjon over 

at politikk tross alt er prioritering av knappe ressurser. Vi mener det gjennomgripende 

endringsforslaget gir et bedre program og ber om at fylkeslaget fremmer det på Landsmøtet. 

Alternativt vil vi be om at fylkeslaget fremmer en pakke av endringer fremlagt som et subsidiært 

forslag, for å luke ut de mest problematiske delene av programutkastet som foreligger. 

 

 

Forslag: 84 (subsidiært til forslag 83) 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt, som subsidiært til forslag 83 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 48 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Helhetlig endringsforslag  

 

Forslaget: 

(subsidiært) 

8.8 Rusomsorg 

Venstre vil styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende. Norge har fortsatt 

for mange overdosedødsfall. Vi trenger derfor en faglig sterk politikk på forebygging, behandling, 

skadereduksjon og ettervern.  

  

Rusomsorg må fokusere på årsakene til at den enkelte blir rusavhengig. Rusomsorgen må omfatte 

både gode helsetjenester, en sosialfaglig og en psykologisk tilnærming. Alkohol er fortsatt det 

rusmiddelet som er opphav til flest problemer som for tidlig død, sykdom, vold, kriminalitet og store 

utgifter for helsevesenet, og Venstre vil opprettholde et høyt nivå på alkoholavgifter. Venstres 

utgangspunkt er at avhengighet er en sykdom og må møtes med sosialfaglige virkemidler og 

behandling fremfor straff. 
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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må fortsatt være et tilbud til alle som kan ha nytte av det 

etter en medisinsk vurdering. LAR er underfinansiert og må tilføres mer ressurser. Venstre vil at flere 

skal få tilbud om deltakelse i LAR, og vil også åpne for å ta i bruk andre, nye behandlingsmetoder. 

Samtidig må ikke LAR bli en sovepute som hindrer satsing på annen rusbehandling. Venstre mener at 

det bør etableres mottaks- og oppfølgingssentre i de største byene i Norge.  

  

Venstre vil:  

•  Etablere flere akuttavrusningsplasser, behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for 

rusavhengige.   

•  Legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert 

med psykiske og sosiale vansker.  

•  Endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske 

virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med pålegg om behandling.  

•  Styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i 

stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.  

•  Styrke rehabiliteringselementet i LAR, blant annet gjennom bedre og mer forpliktende 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav.  

•  Bygge ut og prioritere behandlingsplasser og behandlingstiltak for gravide rusmisbrukere, og sikre 

tilbud om LAR-behandling der det er faglig forsvarlig. 

•  Opprette finansieringsordninger som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får 

tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.  

•  Legge til rette for at storbyene kan gi ruspasienter et lavterskeltilbud med medikamentell 

behandling (tilsvarende subutex, subuxone eller lignende) etter modell fra LASSO-prosjektet i Oslo.  

•  Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom.  

•  Tillate forskning for å få vurdert om heroinassistert behandling kan tilføre noe til det eksisterende 

behandlingstilbudet i Norge. 

 

 

Forslag: 85 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Tine Brubak Jahren, Fet 

Side: 48 

Fra linje: 46 Til linje: 47 

Type: Endringsforslag 
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Forslaget: 

Avkriminalisere bruk, besittelse og erverv av mindre menger illegale rusmidler til eget forbruk etter 

modell fra reformene i Portugal og benytte helsepolitiske virkemidler framfor straff overfor brukere 

og misbrukere. 

 

Kommentar: 

 Vi trenger en presisering av hva vi mener med Portugal-modellen, det må framgå tydelig at vi ønsker 

å avkriminalisere bruk og heller ta i bruk helsepolitiske virkemidler, herunder behandling for de som 

har behov for det. 

Det er viktig å unngå at verdifulle behandlingsplasser ikke blir fylt opp av rekreasjonsbrukere som 

ikke har behov for eller er motivert for behandling, men som selvsagt vil velge dette framfor straff 

dersom det er det eneste alternativet. 

 

 

Forslag: 86 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Tine Brubak Jahren, Fet 

Side: 49 

Fra linje: 8 Til linje: 8 

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nedsette en kommisjon som skal utrede ulike former for regulert omsetning av de mildeste 

rusmidlene for å raskest mulig få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med dette 

markedet. 

 

Kommentar: 

 I flere land er de allerede i gang med arbeidet med å  utrede ulike modeller for regulert omsetning. I 

USA har Washington og Colorado allerede legalisert omsetning av cannabis og flere stater skal 

behandle forslag om dette i tiden framover.  Vi bør se på hvilke modeller som kan være aktuelle å 

innføre i Norge. 

 

 

Forslag: 87 
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Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 49 

Fra linje: 43 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "blant annet ved å fjerne moms på frukt og grønt." 

 

 

Forslag: 88 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 50 

Fra linje: 44 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "som er altruistisk (uegennyttig) motivert" 

 

Forslag: 89 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 50 

Fra linje: 45 Til linje: 46 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre tredje setning i avsnittet til: "Venstre vil samtidig arbeide for et internasjonalt regelverk som 

regulerer bruk av surrogatitjenester på tvers av landegrensene." 

 

 

Forslag: 90 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 
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Side: 51 

Fra linje: 2 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "altruistisk (uegennyttig) motivert" 

 

 

Forslag: 91 

Innstilling fra hovedstyret: Ingen innstilling, stemmelikhet i hovedstyret (6 for, 6 mot) 

Forslagsstiller: Bærum Venstre, Bærum 

Side: 52 

Fra linje: 9 Til linje:  

Type: tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Venstre har en visjon om en gjennomgripende velferdsreform med borgerlønn som garantert 

minsteinntekt til alle norske stats- borgere over 18 år. Borgerlønnen skal være på 2 G og skal regnes 

som skattbar inntekt, og eventuell kommunal bostøtte kommer i tillegg. Venstre vil - • Innføre en 

garantert minsteinntekt (borgerlønn) til alle norske statsborgere over 18 år• At borgerlønn må bli 

samkjørt med de standardiserte ytelsene fra folketrygden. • At borgerlønnen skal finansieres av 

staten og at den må sees i sammenheng med reduserte kommunale utgifter til økonomisk 

sosialhjelp. • At borgerlønn i første omgang kan bli innført til langtidsmottakere av sosialhjelp. • 

Heve fritaket for egenandel på helsetjenester for barn til 16 år.  

 

Kommentar: 

Ikke ta ut borgerlønn. Dette er en svært viktig sak i det forenklede Norge og en sak vi kan vinne 

gjennom ift Høyre og Frp på.  

 

 

Forslag: 92 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Siri Engesæth, Bærum 

Side: 52 

Fra linje: 26 Til linje:  
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Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Fjerne arbeidsgiveravgiften på arbeidstagere over 65 år.  

 

 

Forslag: 93 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 53 

Fra linje: 21 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til: "Øke tilskuddet til lærlingplasser og opprette flere lærlingplasser i staten." 

 

 

Forslag: 94 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre, Eidsvoll 

Side: 53 

Fra linje: 45 Til linje: 50 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Det er store nok problemer for å skape like-behandling i NAV i dag. Mer skjønn vil ikke nødvendvis 

løse dette. Konsekvensen av mer skjønn kan bli enda verre for brukerne. Dette må omformuleres. 

 

Kommentar: 

 Teksten må endres 

 

 

Forslag: 95 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 
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Side: 54 

Fra linje: 26 Til linje: 26 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Linjen strykes--- 

 

Kommentar: 

 Venstre er ikke regelstyrt og rettighetsstyrt uten nødvendig grunn. 

 

Legene har kompetanse til å vurdere behov for sykefravær. 

IA -avtalens intensjon er basert på ansvar som ansatt og som arbeidsgiver. 

 

Venstre er kunnskapsbasert og må ikke gå inn i en svensk modell som ikke har gitt resultater og som i 

tillegg har fått svenske til å tenke penger mer ann ansvar ved sykdom(jfr Østlandsforskning v/ 

Rønning og flere i 2012) 

 

 

Forslag: 96 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne, Asker 

Side: 54 

Fra linje: 27 Til linje: 28 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Utrede en modell som gir større kompensasjon for ansatte ved langtidsssykdom  

og ulike modeller for personer med varig uførhet/uførhet. 

 

 

Forslag: 97 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Jan M. Vevatne, Asker 

Side: 54 

Fra linje: 27 Til linje: 28 
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Type: Strykningsforslag 

 

Kommentar: 

Karensdager er utprøvd i Sverige og hadde ingen effekt på sykefraværet, Østlandsforskning har også 

god dokumentasjon/forskning på at dette har liten virkning. De viktigste faktorene for at folk skal gå 

på jobb «selv om de er litt syke» er mer et spørsmål om ledelse og at en liker jobben sin og føler det 

kollegiale ansvaret en påfører sine kolleger ved ikke å komme på jobb.  

En må også passe seg for ikke lage enda mer byråkrati, og alle slike «kontroll regimer» er fordyrende 

ledd og går stort sett utover de svakeste med mest rutine jobber og minst fleksibilitet. 

 

 

Forslag: 98 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 54 

Fra linje: 47 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk "Innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp ... for et nøkternt livsopphold" 

 

 

Forslag: 99 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 55 

Fra linje: 1 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til: "Fjerne maksprisordningen og gi kommunene ansvar for å fastsette og 

differensiere pris for oppholdsbetaling i barnehager og SFO." 

 

 

Forslag: 100 
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Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Jan M. Vevatne, Asker 

Side: 55 

Fra linje: 21 Til linje: 25 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Avtalefestet pensjon (AFP) som er ment å i vareta sliterne i arbeidslivet kan etter dagens regler også 

benyttes som en generell tilleggspensjon for enkelte arbeidstakere over 62 år. Venstre vil se på 

avtalen om den gir de tilsiktene virkninger og nødvendige rettigheter for en bærekrftig 

førtidspensjonering. Venstre vil utvikle ordninger og intensiver som tilrettelegger for at arbeidstakere 

vil ønske å stå lengre i jobb. (Det lov å framstille noe positivt på en positiv måte) 

 

Kommentar: 

 Slik det er beskrevet i dagens forslag, kan en ikke omtale en ordning (AFP), en avtale som er 

framforhandlet i et trepartssamarbeid. Ordningen er en del av lønnsoppgjøret og en del av den 

ansattes «opptjente lønn», det er ikke noe staten bare deler ut gratis, slik en kan få inntrykk av i 

program teksten. At offentlige og noen ansatte i privat sektor har en god pensjonsordning med AFP 

er fordi en har prioritert det isf høyer lønnsutbetaling slik en har gjort i mange private virksomheter. 

Vil Venstre nekte private bedrifter/virksomheter å inngå gode pensjonsavtaler m/AFP med sine 

ansatte? Det vi som politikere kan gjøre noe med er folketrygden – Venstres gode sak fra 1967 – og 

som er en av bærebjelkene i vårt velferdssamfunn, har vi endringsforslag i den. 

Jeg tror ikke det er eller en god sak for Venstre å angripe den frie forhandlingsretten eller framstille 

alle de som etter et langt og slitsomt arbeidsliv velger å ta AFP isf å måtte avslutte sin yrkeskarriere 

som uføretrygdet, det ligger ingen verdighet i det.  

Når jeg leser disse formuleringene og den manglende respekt for et avtaleverk dette demostrerer, så 

vil jeg kalle det ren Frp retorikk, og der skal ikke liberalister vi måtte ha i Venstre få bestemme!!! 

 

 

Forslag: 101 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Jan M. Vevatne, Asker 

Side: 55 

Fra linje: 30 Til linje: 31 

Type: Strykningsforslag 
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Forslaget: 

2. kulepunkt vil lyde slik:  

Skattefradrag for ndividuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger økes og gjøres mest mulig like 

for alle. 

 

Kommentar: 

Dette er en sak en rydder opp i gjennom forhandlinger med/mellom partene. Vi er da ikke blitt 

stalinistiske og som dikterer der en er/skal i forhandlinger? Dette re ikke noe vedtakspunkt i et 

stortingsprogram 

 

 

Forslag: 102 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Jan M. Vevatne, Asker 

Side: 55 

Fra linje: 34 Til linje: 35 

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Kulepunkt fire strykes: 

Avvikle de statlige bidragene til avtalefestet pensjon (AFP) og gi incentiver for at folk skal jobbe 

lenger, og ikke kortere. 

 

Kommentar: 

Dette er et forhandlingespørsmål og ikke et noe en vedtar i et stortingsprogram. Rett og slett 

upresist, useriøst og respektløst overfor et avtaleverk som angår mange mennesker. 

 

 

Forslag: 103 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 56 

Fra linje: 17 Til linje:  

Type: tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Tilby mobil trygghetsalarm.  

 

Kommentar: 

 Gjør at folk ikke er fanget i eget hus av frykt for at noe skal skje.  

 

 

Forslag: 104 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 60 

Fra linje: 33 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til: "Fjerne egenkapitalkravet ved kjøp av bolig." 

 

 

Forslag: 105 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 60 

Fra linje: 33 Til linje:  

Type: Strykning 

 

Forslaget: 

Forslaget bør strykes.  

 

Forslaget vil virke mot sin hensikt og er samfunnsøkonomisk skadelig. Hvis boligkjøpere får låne mer 

vil prisene stige videre i en forverring av boblen som nå er oppstått. Det vil derfor ikke gjøre det 

lettere å kjøpe bolig, bare lettere å ta for høy risiko med boliglån. 

 

Forslag: 106 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist, subsidiært forslag: Avvist 
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Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 60 

Fra linje: 34 Til linje: 35 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre punktet til: "Fjerne BSU-ordningen" 

 

Kommentar: 

Subsidiært: stryke punktet 

 

 

Forslag: 107 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 61 

Fra linje: 8 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk: "Utrede fradrag for leiekostnader tilsvarende rentefradrag for egen bolig." 

 

 

Forslag: 108 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 61 

Fra linje: 10 Til linje:  

Type: Strykningsforslag 

 

Forslaget: 

Stryk: "At staten skal bidra til å styrke profesjonaliteten i leiemarkedet." 

 

 

Forslag: 109 
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Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 61 

Fra linje: 28 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Tilleggspunkt under "Venstre vil": Legge til grunn for statlig oppfølging av planprosesser at utbygging 

i sentrale strøk skal skje langs eksisterende hovedferdselsårer, og slik at sammenhengende 

grøntområder bevares. 

 

Naturvern/markavern er ikke ivaretatt i kapitlet om Plan og bygning. Venstre fremstår som ensidig 

utbyggingskåte. 

 

Forslag: 110 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 68 

Fra linje: 49 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Sikre at kommuner med sterk befolkningsvekst får tilstrekkelig tilskudd til å bygge opp 

nødvendig sosial infrastruktur." 

 

 

Forslag: 111 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 68 

Fra linje: 49 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 
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Nytt punkt: "Styrke relasjonen mellom stat og kommune ved å gi Fylkesmannen det samme ansvaret 

for samordning, koordinering og dialog ved innsigelser som ved tilsyn." 

 

 

Forslag: 112 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 72 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Sikre at politidistrikter med grensekontrollansvar kompenseres tilstrekkelig for økt 

ressursbehov." 

 

 

Forslag: 113 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 72 

Fra linje: 23 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Åpne for at kommuner kan etablere eget lokalt politi til utføring av enkle politioppgaver 

som gatepatruljering, kontroller og forebyggende arbeid." 

 

 

Forslag: 114 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 72 

Fra linje: 54 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 
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Forslaget: 

Nytt punkt: "Sikre rask realisering av nasjonalt beredskapssenter i Osloområdet." 

 

 

Forslag: 115 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 74 

Fra linje: 44 Til linje:  

Type: Tilleggspunkt 

 

Forslaget: 

Teknologiske, sosiale og kulturelle endringer har stilt produsentledd og rettighetshavere overfor 

store utfordringer. Dette er svært aktuelt innen musikk og bokbransje. Venstre ønsker at flere 

aktører i kunst og kulturfeltet kommer på banen og i samarbeid med teknologimiljøer og næringsliv 

er med på å utvikle tekniske løsninger og nye konkurransedyktige  formidlingsformater. Målet bær 

være at dette skal resultetere i nyskapende og konkurransedyktige formidlingsplattformer for 

litteratur og musikk som også er kunstnerisk interessante. 

 

 

Forslag: 116 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 74 

Fra linje: 44 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Moderne teknologi utfordrer gamle forretningsmodeller. Kopiering og overføringsmulighetene for 

åndsverk er svært lett.  Det er ikke greit å laste ned online åndsverk gratis, men det kan forventes at 

selskaper vil gi gratis tilgang til de som har brukt P2P-tjenester, som eksempelvis Spotify.  

 

Kommentar: 

 Dette vet alle i også den norske industrien, derfor vil ikke kunstnere og bransje innen musikk ha tillit 

til et program som ikke gjenspeiler begge disse fakta.  
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Forslag: 117 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 75 

Fra linje: 12 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Opprette et nasjonalt fond for samarbeidsprosjekter mellom kunstnere, teknologimiljøer og 

næringsaktører. Hensikten er å stimulere til nyskaping og innovasjon innen ny teknologi og nye 

formidlingsformater for musikk, litteratur og andre uttrykk.  

 

Kommentar: 

Nytt punkt. Dette kan sikre nye inntekttmuligheter for kunstnere/innovasjon/næringsaktivitet.  

 

 

Forslag: 118 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 75 

Fra linje: 12 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Gi søkerne anelding til innsyn i faglige/kunstneriske  vurderinger av de største og mest 

ressurskrevende  prosjektene som sendes inn til Norsk kulturråd for å kunne forbedre dem.  

 

 

Forslag: 119 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 77 

Fra linje: 24 Til linje:  

Type: Endringsforslag 
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Forslaget: 

Endre punktet til: "Gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tipping og 

Rikstotos rolle og posisjon". 

 

 

Forslag: 120 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 77 

Fra linje: 37 Til linje: 40 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Miljøverndepartementet har ansvar for naturvern og kulturvern, i samspill og hver for seg. Det er 

nødvendig å lage en samlet vernepolitikk som styrker samarbeidet mellom naturvern og kulturvern. 

Naturen og det menneskeskapte er kilde til kunnskap, opplevelse, rekrasjon og glede for hele folket. 

Venstre vil satse offensivt på vern og ikke minst tilrettelegge og formidle våre nasjonalskatter slik at 

flest mulig kan oppleve dem. I en tid hvor befolkningen øker radikalt og det er stort press på 

utbygging og infrastruktur er det nødvendig med en offensiv satsning på vern av kulturlandskapet, 

kulturmiljøet og kulturminnene. Fortiden er et nødvendig kompass for å ta gode beslutninger. Det vi 

tar vare på for ettertiden er kildene til vår historie og forståelsena av hvem vi er og hvor vi kommer 

fra. Vi må samtidig jobbe mer aktivt med å gjøre det vi tar vare på relevant for folk flest i dag. 

 

Kommentar: 

Kulturvern punktet dreier seg mye om en flytting av feltet fra miljø til kulturdepartementet. Dette er 

et spørsmål som reises ved hvert eneste regjeringsskifte, spørsmålet og argumenstasjonen er den 

samme og har ikke blitt bedre med årene. 

 

 

Forslag: 121 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Akershus Venstres hovedstyre,  

Side: 77 

Fra linje: 46 Til linje: 46 
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Type: Strykning 

 

Forslaget: 

Miljøverndepartementet har hovedasvaret for vernepolitikken i Norge. Venstre mener derfor at 

museene skal flyttes til Miljøverndepartementet. Det vil gi en mer relevant og rasjonel organisering 

av vernepolitikken for både natur og kultur. 

 

Kommentar: 

 Dette vil bidra til at Kulturdepartementets portefølje blir mer ryddig. De vil etter en slik omlegging, 

kun ha ansvar for utøvende kultur, littratur, sang, dans, drama, idrett, film og kunst. Alt som har med 

vern og ivaretakelse av kultur og miljø vil ligge i et departement. Miljøverndepartementet. 

 

 

Forslag: 122 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 89 

Fra linje: 5 Til linje:  

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Endre "Gi EFTA-landene en observatør i Det europeiske råd" til "Arbeide for at Norge, Island og 

Liechtenstein får observatørstatus i Det europeiske råd." 

 

 

Forslag: 123 

Innstilling fra hovedstyret: Avvist 

Forslagsstiller: Boye Bjerkholt, Skedsmo 

Side: 89 

Fra linje: 8 Til linje:  

Type: Tilleggsforslag 

 

Forslaget: 

Nytt punkt: "Etablere en egen støtteordning for å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å delta 

på europeiske arenaer." 
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Forslag: 124 

Innstilling fra hovedstyret: Innstilt 

Forslagsstiller: Ås Venstre, Ås 

Side: 90 

Fra linje: 23 Til linje: 24 

Type: Endringsforslag 

 

Forslaget: 

Ny tekst: Overordnede mål for norsk utviklingspolitikk og bistand er å redusere fattigdom og å bidra 

til varig sosial og økonomisk utvikling og fred i mottakerlandene, alt basert på menneskerettighetene 

med enkeltmennesket i sentrum, rettferdig fordeling av økonomisk vekst, demokratisk styresett og 

bærekraftig forvaltning av miljø og naturressursene lokalt og globalt.  
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ÅM 04 Årsmeldinger og regnskap 
 

Årsmelding for Akershus Venstre 

Akershus Venstres årsmøte 2012 

Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 18. februar på Galleriet i Oslo. Tema for møtet var 

velferd, og Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres velferdsutvalg, var hovedtaler. Borghild Tenden og 

Abid Q. Raja hadde også egne innledninger på møtet. Tilsammen deltok 102 stemmeberettigede 

delegater på møtet. 

Årsmøtet behandlet og vedtok tre politiske uttalelser: 

- Panting uten grenser 

- Bedre og bredere på sykkel 

- En sterkere rettstat, et sterkere demokrati 

Organisasjon 

Fylkesstyret har bestått av 7 medlemmer inkludert leder, nestledere, VO-ansvarlig og Akershus Unge 

Venstre (AUV). Representant fra fylkestingsgruppen (FTG) tiltrer styret uten stemmerett. 

Leder: Solveig Schytz, Ås 

Politisk nestleder: Siri Engesæth, Bærum 

Organisatorisk nestleder: Eirik T. Bøe, Bærum 

Styremedlem: Charlotte Hagelund, Rælingen 

Styremedlem: Camilla Edi Hille, Ski 

Styremedlem: Thor Kristen Lange, Hurdal (fram til 20.9.2012, etter søknad om fritak). 1. Varamedlem 

Torild Jørgensen har vært fast møtende siden 20.9. 

Styremedlem fra fylkestingsgruppa: Inge Solli 

Styremedlem fra Unge Venstre: Tord Hustveit 

Varamedlemmer: 

1. Torild Jørgensen, Lørenskog 

2. Sven Trygve Haabeth, Bærum 

3. Guri Haveraaen, Vestby 

4. Sesselja Bigseth, Nes 

5. Erik Lundeby, Frogn 

6. Ola G. Strømme 

Sekretær for fylkesstyret: 

Christoffer Biong 

Fylkesstyret har avholdt tilsammen 13 møter i 2012. 

Nominasjonsprosessen til stortingsvalget i 2013 

Nominasjonskomiteen som hadde ansvar for å utarbeide listeforslaget til stortingsvalget i 2013, ble 

nedsatt på Akershus Venstres årsmøte i 2012. Internresolusjonen "Mer åpenhet, mer demokrati" ble 

oversendt til komiteen, med henstilling om nominasjonsprosessen skulle være åpen og inkluderende. 
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Komiteen har bestått av Astrid Ramnefjell (leder, Bærum), Anniken Holtnæs, (medlem, Rælingen), 

Terje Johansen (medlem, Frogn), Thor Togstad (medlem, Gjerdrum), Johannes Bangum (oppnevnt av 

Unge Venstre, Bærum), Inger Johanne Bjørnstad (Vara 1, Oppegård), Jan Vevatne (Vara 2, Asker), 

Kjersti Almåsvold (Vara 3, Eidsvoll). 

Nominasjonskomiteen avholdt fire møter. Det ble lagt opp til to runder med innspill fra lokallag og 

enkeltpersoner før sommeren - den siste var rangert. Det ble arrangert et debattmøte på 

Litteraturhuset 11. september. I panelet satt Abid Q. Raja, Siri Engesæth, Borghild Tenden og Erik 

Lundeby. Nominasjonskomiteen intervjuet de mest aktuelle kandidatene til de øverste plassene på 

listeforslaget. 

1. oktober la nominasjonskomiteen fram følgende listeforslag: 
 
1 Abid Q. Raja, Oslo (4 stemmer), dissens: Borghild Tenden, Bærum (1 stemme) 
2 Siri Engesæth, Bærum 
3 Erik Lundeby, Frogn 
4 Runar Bålsrud, Hurdal 
5 Solveig Schytz, Ås 
6 Tord Hustveit, UV (Eidsvoll) 
7 Charlotte Hagelund, Rælingen 
8 Ingvild Tautra Vevatne, Asker 
9 Boye Bjerkholt, Skedsmo 
10 Camilla Hille, Ski 
11 Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum 
12 Eirik T. Bøe, Bærum 
13 Sesselja Bigseth, Nes 
14 Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård 
15 Thor W. Togstad, Gjerdrum 
16 Bernt Stilluf Karlsen, Bærum 
17 Wolfgang Plagge, Bærum 
18 Tine Brubak Jahren, Fet 
19 Jonas Vevatne, Asker 
20 Hulda Tronstad Nydal, Bærum 
21 Bjørn Ivar Gran, Lørenskog 
22 Kjersti Almåsvold, Eidsvoll 
23 Terje Johansen, Frogn 
 
Nominasjonsmøtet 

Nominasjonsmøtet ble avholdt på Galleriet i Oslo 8. november 2012. Tilsammen deltok 106 

stemmeberettigede delegater på møtet. 

Følgende liste ble valgt til stortingsvalget i 2013: 

1. Abid Q. Raja (37), Oslo 

2. Siri Engesæth (43), Bærum 

3. Erik Lundeby (47), Frogn 

4. Runar Bålsrud (50), Hurdal 

5. Solveig Schytz (36), Ås 

6. Tord Hustveit (20), Unge Venstre, Eidsvoll 

7. Charlotte Hagelund (33), Rælingen 
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8. Ingvild Tautra Vevatne (61), Asker 

9. Boye Bjerkholt (33), Skedsmo 

10. Camilla Hille (38), Ski 

11. Ole Andreas Lilloe-Olsen (55), Bærum 

12. Eirik T. Bøe (48), Bærum 

13. Sesselja Bigseth (37), Nes 

14. Inger Johanne Bjørnstad (66), Oppegård 

15. Lars Peder Nordbakken (55), Gjerdrum 

16. Bernt Stilluf Karlsen (62), Bærum 

17. John Pavels Wilhelmsen (55), Ullensaker 

18. Tine Brubak Jahren (37), Fet 

19. Jonas Vevatne (39), Asker 

20. Hulda Tronstad (44), Bærum 

21. Bjørn Ivar Gran (42), Lørenskog 

22. Kjersti Almåsvold (51), Eidsvoll 

23. Terje Johansen (71), Frogn 

Medlemsmøter 

Det har blitt avholdt fire medlemsmøter i 2012: 

27. mars - Medlemsmøte om forsvarspolitikk på Galleriet 

17. april - Seminar om økonomisk politikk - Er det på tide å gjøre noe nytt med handlingsregelen?  

3. mai - Åpent møte om ruspolitikk: Fungerer forbud etter hensikten? 

11. september - Debattmøte med toppkandidatene 

Skolering 

18. april - Venstreskolen - Trinn 1 i Sandvika 

19. april - Venstreskolen - Trinn 1. i Nannestad 

24. april - Venstreskolen - Trinn 2 på Venstres Hus (1/3) 

30. april - Venstreskolen - Trinn 2 på Venstres Hus (2/3) 

7. mai - Venstreskolen - Trinn 2 på Venstres Hus, (3/3) 

Folkevalgte grupper 

Venstre har tilsammen 53 representanter i kommunestyrene i Akershus etter lokalvalget 2011. 

Venstre har tre representanter i fylkestinget. På Stortinget representerer Borghild Tenden Venstre i 

Akershus. 

Landsmøtet 2012 

Venstres landsmøte 2012 ble arrangert på Fornebu (Akershus) i tidsrommet 13.-15. april på Quality 

Hotel Expo. Tema for landsmøtet var velferd - en bedre helsepolitikk for den enkelte. Akershus 

Venstre var vertsfylke, og fylkeslaget bidro blant annet med å skaffe frivillige, finne kulturelle innslag 

og arrangere et eget lokalt opplegg på fredagskvelden. 

Akershus Venstre sendte inn følgende forslag til uttalelser: En sterkere rettsstat, et sterkere 

demokrati, Panting uten grenser, samt 3 uttalelser fra Hilde Arneberg på vegne av Akershus Venstres 

helsepolitiske verksted. 
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Akershus Venstre var representert på landsmøtet med 19 delegater: Solveig Schytz, Eirik T. Bøe, Siri 

Engesæth, Tord Hustveit, Borghild Tenden, Runar Bålsrud, Camilla Hille, Jørgen Blom, Torild 

Jørgensen, Erling Rognli, Gudbrand Teigen, Charlotte Hagelund, Endre Vindheim, Marit Brockmann, 

Inge Solli, Erik Lundeby, Hilde Arneberg, Sesselja Bigseth, Prisca Bruno Massao. 

Miljøprisen 2012 

Akershus Venstres Miljøpris 2012 gikk til Hans Tore Høviskeland, Førstestatsadvokat i Økokrim, for 

hans innsats mot miljøkriminalitet. Prisen, litografiet Beverdammen malt av Reidar Fritzvold, ble 

overlevert av Borghild Tenden, Abid Q. Raja, Solveig Schytz og Siri Engesæth på verdens miljødag. 

Fylkessekretariatet 

Akershus Venstre har hatt egen fylkessekretær i 2012. Christoffer Biong har vært ansatt i 100 % 

stilling, og har møtt i styret, fylkestingsgruppa, valgkomiteen og i valgkamputvalget. Utgifter til lønn 

blir delt mellom fylkestingsgruppa og fylkeslaget. 

Regnskapsføring og økonomistyring 

Regnskapsførsel for Akershus Venstre og fylkestingsgruppen er satt ut til ekstern regnskapsfører. 

Styret engasjerte i 2011 Boye Bjerkholt til å utføre regnskapsoppgavene for fylkeslaget til en årlig 

godtgjørelse på kr. 42 000,-. Avtalen omfatter bilagsregistrering, regnskapsføring, 

resultatrapportering, årsoppgjør og offentlig rapportering. Fylkessekretæren har fungert som 

kasserer. 
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ÅM-sak 04 Årsmelding fra fylkestingsgruppen 2012  
Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget   

Fylkestingsgruppen  

Det ble i 2012 behandlet 164 saker i fylkesutvalget (FU), og 127 saker (i tillegg 15 interpellasjoner og 

19 spørsmål) i fylkestinget (FT). Det ble behandlet 71 saker i hovedutvalg for utdanning og 

kompetanse, 64 saker i hovedutvalg for samferdsel, 69 saker i hovedutvalg for kultur, frivillighet og 

folkehelse, og 89 saker i hovedutvalg for plan, næring og miljø. Fylkestingsgruppen har normalt hatt 

gruppemøter mandager før hovedutvalgsmøtene og i forkant av FT-møtene. Gruppemøtene er åpne 

for tillitsvalgte og medlemmer.  

Fylkestingsgruppens medlemmer  

Faste medlemmer:  

Inge Solli – Nittedal, fylkestingsmedlem  

Solveig Schytz – Ås, gruppeleder  

Siri Engesæth – Bærum, fylkestingsmedlem  

Varamedlemmer:  

1.Lars Peder Nordbakken, 2. Ingvild T. Vevatne, 3. Camilla Hille, 4. Ane Drougge Vassbotn, 5. Runar 

Bålsrud, 6. Inger Johanne Bjørnstad.  

Fylkesutvalget:  

Fast representant: Solveig Schytz  

1.Vara: Siri Engesæth  

2.Vara. Inge Solli  

 Kontrollutvalget:  

 1.vara (på Høyres liste): Thor W. Togstad  

 1.vara (på KrFs liste): Astrid Ramnefjell  

Administrasjonsutvalget: 

Fast representant: Solveig Schytz  

Vara: Siri Engesæth  

Klagenemda:   

Fast representant: Runar Baalsrud  

Hovedutvalg for Kultur frivillighet og folkehelse:  

 Fast representant (nestleder): Camilla Hille  

1.Vara: Runar Bålsrud  

2.Vara: Prisca Bruno Massao  

3.Vara: Ane Drougge Vassbotn  

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse:  

Fast representant: Ingvild Tautra Vevatne  

1.Vara: Inger Johanne Bjørnstad  

2.Vara: Boye Bjerkholt  

3.Vara: Charlotte Hagelund  
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Hovedutvalg for samferdsel:  

Fast representant: Inge Solli  

1.Vara: Siri Engesæth  

2.Vara: Inger Johanne Bjørnstad  

3.Vara: Lars Peder Nordbakken  

 Hovedutvalg for plan, næring og miljø:  

Fast representant (leder): Solveig Schytz  

1.Vara: Lars Peder Nordbakken  

 2.Vara: Runar Bålsrud  

3.Vara: Siri Engesæth  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  

Fast representant: Inge Solli  

1.Vara: Camille Hille  

Yrkesopplæringsnemda: 

Vara: Ingvild Tautra Vevatne  

Koordineringsutvalget 

Fast representant: Solveig Schytz  

Vara: Siri Engesæth  

Trafikksikkerhetsutvalget: 

1.Vara (for Krf): Inge Solli  

 KS Fylkesmøte 

Fast representant: Solveig Schytz  

Vara: Siri Engesæth  

KS Landsting  

Fast representant: Solveig Schytz  

Vara: Siri Engesæth  

Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse:   

1.Vara: Jan Vevatne 

Årsmøtet i Oslo og Omland Friluftsråd:   

Fast representant: Solveig Schytz (leder HU PNM)  

Jernbaneforum Gjøvikbanen   

Fast representant: Inge Solli (medlem HU S)  

Vara: Siri Engesæth  

Vannområdeutvalget/ Styringsgruppa for Øyeren 

Fast representant: Solveig Schytz (leder HU PNM)  

Vara: Lars Peder Nordbakken (vara til HU PNM)  

METREX  

Solveig Schytz (leder HU PNM)  
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Follorådet  

Fast representant: Solveig Schytz (HU PNM)  

Skatteutvalg Skatt Øst  

Fast medlem: Thor W Togstad  

Innovasjon Norge regionstyret Akershus og Østfold 

Solveig Schytz (HU leder PNM)  

Styret for Follo folkehøgskole 

Inge Solli 

Vaterland bussterminal  

Inger Johanne Bjørnstad (leder) 

Referansegruppen for Oslopakke 3 (OP3) 

Solveig Schytz 

Referansegruppa for samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus  

Solveig Schytz 

Skoleutvalg (fram til sommer 2012)  

Venstre var representert i følgende skoleutvalg:  

Drømtorp vdg skole: Inger Johanne Bjørnstad (medlem),  Ingunn Clarholm Johansen (vara) 

Dønski vdg skole: Bjørn Schwendsen (medlem), Astrid Ramnefjell (vara) 

Eikeli vdg skole: Turid Dahlman (medlem), Ingvild Tautra Vevatne (vara) 

Frogn vdg skole: Anniken Holtnæs (medlem), Jorunn Holter (vara) 

Hvam vdg skole: Inge Solli (leder), Åse Birgitte Skjærli (vara) 

Jessheim vdg skole: Anne M. Hertzenberg Kjos (medlem), Roger Axelsson (vara) 

Mailand vdg skole: Hilde Palmgren (medlem), Inger Tangen (vara)/ Inger Tangen (medlem), Ola G. 

Strømme (vara) 

Nannestad vdg skole: Per Lien (medlem),  Jon Rønning (vara) 

Nesbru vdg skole: Ingvild Tautra Vevatne (medlem),  Jan H. Harsem (vara) 

Rosenvilde vdg skole: Marianne Felin Bjørgaas (medlem), Turid Dahlman (vara) 

Skedsmo vdg skole: Boye Bjerkholt (medlem), Inge Solli (vara) 

Ås vdg skole: Jorunn Nakken (medlem), Trine Hvoslef-Eide (vara) 

Fra høsten 2012 

Fra høsten 2012 vedtok fylkestinget å endre sammensetningen av skoleutvalgene. Alle politiske 

representanter skal være medlem av eller vara til fylkestinget eller av hovedutvalg for Utdanning og 

kompetanse. Fra høsten 2012 har Venstre vært representert i følgende skoleutvalg:  

Nesbru vgs: Ingvild T. Vevatne (medlem), Solveig Schytz (vara) 

Holmen vgs: Siri Engesæth (medlem), Ingvild T. Vevatne (vara) 

Hvam vgs: Inge Solli (medlem), Boye Bjerkholt (vara) 

Rælingen vgs: Solveig Schytz (medlem), Inger Johanne Bjørnstad (vara) 

Ås vgs: Solveig Schytz (medlem), Camilla Hille (vara) 
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Fylkeskontoret 

Christoffer Biong har vært ansatt som fylkessekretær i 2012, og har arbeidet både for fylkeslaget og 

fylkestingsgruppen. Lønnskostnadene har vært fordelt mellom fylkeslaget og fylkestingsgruppen. 

Flertallskonstellasjonen 

Flertallskonstellasjonen i Akershus består av H, FrP, V og KrF. Det ble etter valget  i 2011 

fremforhandlet en felles politisk samarbeidserklæring. Det har som regel vært felles 

gruppeledermøte for flertallet på mandager, og gruppemøte for flertallskonstellasjonen i forkant av 

møtene i hovedutvalgene og fylkesutvalget. 

Budsjett og handlingsplan 

Budsjett og økonomiplan (ØP) 2012-2016 bygger på budsjettvedtakene fra de foregående årene i 

perioden og styresignaler som ble gitt før fylkesrådmannens forslag ble lagt fram. Det er balanse 

mellom utgifter og inntekter i handlingsplanperioden. Fylkeskommunens finanskostnader øker de 

kommende årene på grunn av økt låneopptak. Midler fra Akershus Energi og Oslopakke 3 er viktig for 

å opprettholde tjenestetilbudet og investeringer. I ØP- behandlingen i desember 2012 ble det vedtatt 

at fylkeskommune tar opp ytterligere 300 millioner i lån, hvorav 250 millioner skal bruke til forsert 

utbygging av gang- og sykkelveier.   

Sentrale saker 

Her er et utvalg saker som viser hva Venstre har oppnådd i Fylkestinget i 2012 

Samferdsel 

• En fortsatt sterk økning i driftstilskuddet til Ruter 

• En sterk økning i bevilgningene for bygging av gang- og sykkelveier.  

• Vedtak om opprettelse av båtrute mellom Oslo sentrum og Fornebu i påvente av Fornebubanen. 

Plan, næring og miljø 

• Arbeid med samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus. 

• Satsing på næringsutvikling, med spisset innsats mot kompetansemiljøene på Ås og 

Fornebu/Lysaker. 

• Årlig avsetning på 10 millioner kroner til miljøfond som hovedsakelig skal brukes til fortsatt satsing 

på klima- og miljø- tiltak i transportsektoren, slik som innfasing av nullutslippskjøretøy  

• Tilskudd til ladepunkter for el-bil 

• Fortsatt satsing på null- og lavutslippskjøretøyer i kollektivtrafikken 

• Oppfølging av hydrogen-strategien med å legge til rette for hydrgenkjøretøyer i Akershus, satsing 

på bygging av infrastruktur, forskning og utvikling. 

Utdanning og kompetanse 

• Sterkere satsing på etter- og videreutdanning for lærere 

• Satsing på økt ledelsesressurs/ økt kompetanse innen skoleledelse 

• fokus på godt læringsmiljø, kvalitet i utdanninga og reduksjon av frafall, bl.a. gjennom NY GIV 

Kultur, folkehelse og frivillighet 

• Tidenes satsing på å finansiere kulturtiltak 

• Styrket bevilgningene til Akershus Teater, Akershus museum og Oscarsborg-operaen 

• Styrket bevilgninger til de frivillige organisasjonene  
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ÅM 06 Fylkeslagets handlingsplan 
Akershus Venstres Handlingsplan 

Forslag til revidert handlingsplan for Akershus Venstre 2013-2016 til Akershus Venstres årsmøte 09.-

10. februar 2013 

Utarbeidet av styret i Akershus Venstre på basis av Handlingsplanen 2012-15, som ble vedtatt på 
Akershus Venstres årsmøte lørdag 2012. 

Forslaget til revidert handlingsplan innebærer små justeringer i forhold til forrige plan. Kvantitative 
mål er justert i henhold til VHO sin langtidsplan og arbeidet med valget 2013. De kvalitative målene 
er som sist formulert i henhold til VHO sin nye handlingsplan som ble vedtatt av Venstres landsstyre i 
oktober og desember 2010. VHO sin handlingsplan er forpliktende for Venstres hovedorganisasjon, 
men også retningsgivende for fylkeslagene og lokallagene sitt arbeid. Hovedelementer fra VHO sin 
handlingsplan er derfor innarbeidet her.  

 

1.0 INNLEDNING 
Handlingsplanen inneholder målsetninger og planer for fylkeslagets arbeid i perioden 2013-2016. 
Handlingsplanen er arbeidsdokument for fylkesstyret, og sendes ut til lokallagene som del av 
samarbeidet og informasjonsarbeidet. Akershus Venstres handlingsplan bygger på hovedelementene 
i VHO sin handlingsplan som ble vedtatt av Venstres landsstyre i oktober og desember 2010. 

Akershus Venstres handlingsplanen revideres årlig og skal gjelde for de påfølgende to valgene. 

 
Handlingsplanens formål er å være et verktøy som sikrer at Akeshus Venstres organisasjon styrkes på 
alle nivå, og gjennom dette sikrer at Venstre øker sin oppslutning og gjennomslagskraft.  
 
 
1.1 POLITISK OG IDEOLOGISK GRUNNLAG 
Venstre vil ha et liberalt Norge. Mer frihet og mer ansvar for den enkelte gir bedre fellesskap.  

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Sosialliberal politikk skal være et utålmodig 

arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Økt frihet gir nye muligheter for 

menneskelig vekst og et varmere samfunn. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle og forsterke de 

viktige felles spillereglene som gjør friheten, ansvaret og solidariteten i samfunnet reell. 

Dette er Venstres grunnidé: Personlig frihet og sosialt ansvar. 

Venstres ideologiske grunnsyn og viktigste prinsipper defineres gjennom Venstre prinsipprogram, sist 
vedtatt av Venstres landsmøte, 14. april 2007. 
 
1.2 ORGANISATORISK VERDIGRUNNLAG 

Venstre skal praktisere en organisasjonskultur med basis i sitt ideologiske verdigrunnlag. Menneskers 

forskjellighet skal respekteres, holdninger skal være preget av toleranse.   

Venstre er uavhengig av særinteresser. Partiorganisasjonen skal vise den samme respekt ovenfor alle 
som ønsker oppmerksomhet om sine saker og interesser.  
 



88 
 

Venstre skal være et åpent politisk parti. Organisasjonen skal i alle ledd være preget av åpenhet for 
nye ideer og tiltak, og medlemmene skal oppleve at de er mennesker med viktige bidrag.  
 
Venstre skal være preget av en inkluderende kultur.  Demokratiske prosesser og vedtatte 
programmer skal respekteres i det daglige arbeidet. Alle medlemmer skal informeres godt om 
partiets arbeid og så langt det er praktisk mulig tas med på råd. Tillitsvalgte skal bruke media 
offensivt, slik at partiets velgere gjøres kjent med partiets vurderinger i den aktive 
samfunnsdebatten. 
 
 
2.0 STÅSTED 2013 

2.1. OPPSLUTNING OG EGNE RESSURSER  

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 hadde Venstre en oppslutning på 6,3 % på landsbasis i 

kommunevalget, og 5,7 % i fylkestingsvalget. I Akershus hadde Venstre en oppslutning på  6,2 % i 

fylkestingsvalget. I kommunevalget varierte oppslutningen i kommunene fra 1,7 % til 32,8 % (Hurdal). 

Venstre fikk 3 representanter inn i fylkestinget. Venstre sitter i posisjon i fylkestinget sammen med 

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, og har fylkesvaraordføreren. 

Ved stortingsvalget i 2009 fikk Venstre på landsbasis en oppslutning på 3,9 %. I Akershus var 

oppslutningen 4,9 %. Resultatet var svært varierende mellom kommunene, og varierte mellom 2 % 

og 7,4 % (Bærum).  

Venstre på landsbasis gjorde i 2011 det beste valget på 40 år. Det er det også mange kommuner i 

Akershus som har gjort. Bare to kommuner i Akershus har hatt tilbakegang i oppslutningen fra 2007 

til 2011. 

Akershus Venstre har et sekretariat bestående av en fylkessekretær i 100% stilling, arbeidet er delt 

mellom fylkeslaget og fylkestingsgruppa. Det er tre personer som er heltids politikere for Venstre i 

Akershus: En ordfører (Hurdal), gruppeleder/ hovedutvalgsleder i fylkestinget samt en 

stortingsrepresentant. 

Organisasjonen vokser med jevn tilstrømming av nye og motiverte medlemmer. Kombinert med 

entusiastiske tillitsvalgte og eksisterende politikere, er utgangspunktet for videre vekst godt. Per 

01.01.2013 har Akershus Venstre 878 medlemmer, mot 836 medlemmer på samme tid i 2012. 

Akershus Venstre var det fylkeslaget i landet med størst medlemsvekst i 2012. 

 

2.2 BEGRENSNINGER OG UTFORDRINGER 

Det at Akershus Venstre har svært begrensede personalressurser gjør at det ligger store utfordringer 

i å bli flinkere til å utnytte den kompetansen og de ressursene som tillitsvalgte, folkevalgte og 

medlemmene representerer på en best mulig måte. 

Det er også en kontinuerlig utfordring å ta i mot og engasjere nye medlemmer på en god måte. 

 

3.0 HANDLINGSPROGRAM 2013 – 2016 –  MÅL OG  STRATEGIER 

3.1 MÅL 

VHO har satt et langsiktig mål om at etter Stortingsvalget 2021 skal Venstre være reetablert som ett 
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av de 3 – 4 største partiene, med en oppslutning på rundt 15 %. I 2021 skal Venstre fremstå som et 

tydelig liberalt folkeparti. Vi er etablerte som et parti som søker makt, i regelen sitter i regjering og 

blir oppfattet som et samarbeidsparti.  

Kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og stortingsvalget i 2013 er viktige milepæler på veien dit.  

3.1.1 Oppslutning  

VHOs mål for Stortingsvalget i 2013 er 7% på landsbasis. 

Akershus Venstres mål er en oppslutning på 9% ved stortingsvalget i 2013, og få inn 2 representanter 

på Stortinget. 

 

3.1.2 Organisatorisk 

Medlemsutvikling: Det skal fortsette å være netto økning i betalende medlemmer hvert år i 

planperioden, og Akershus Venstre skal bli det nest største fylkeslaget i Venstre målt i antall 

medlemmer.   

Skolering: 

Alle medlemmer skal ha tilbud om venstre-skolen. Venstre-skolen skal tilbys 2-3 ganger per halvår. 

Akershus Venstre skal hvert år sende minst én person på kurs for å bli kursholder for Venstreskolen. 

Alle lokallag sender minst en representant på lokalpolitisk nettverk i juni 2013. 

Reisevirksomhet: 

Alle lokallag skal få tilbud om besøk fra fylkesstyret, medlemmer av fylkestingsgruppa eller 

toppkandidatene til stortingsvalget i 2013. 

 

3.1.3 Kommunikasjonsmål 

Det overordnede målet i vår kommunikasjon er gjennom alle aktiviteter og på tvers av alle 

politikkområder og medier posisjonere Venstre som et liberalt parti som assosieres med følgende 

verdier:  Fremtidsrettet, nytenkende, inkluderende, tolerant, rettferdig og ansvarlig     

Valgkamputvalget og Fylkesstyret definerer tallfestede mål for synlighet i media som både 

innebefatter antall redaksjonelle medieoppslag, antall leserinnlegg og daglige oppdateringer i sosiale 

medier. 

 

3.1.4 Kampanjer 

Alle lokallagene i Akershus skal delta aktivt i nasjonalt initierte kampanjer hvert år. 

 

3.2 STRATEGI 

For å nå disse målene arbeider fylkesstyret etter tre strategier, som henger sammen med hverandre: 

· å styrke organisasjonen og lokallagene i hele Akershus 

· å sørge for at det arbeides godt med politikkutvikling i hele organisasjonen, lokalt og på 
fylkesnivå.  
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· å kommunisere politikken på en måte som gjør at sammenhengen mellom Venstres ideologi 
og politikk synliggjøres og klargjøres for velgerne. 
 

3.2.1 ORGANISASJON 
En sterk og god organisasjon fremmer trygghet, stolthet, begeistring og motivasjon i det politiske 
arbeidet, og er en forutsetning for å lykkes med det politiske arbeidet. 

 

3.2.1.1 Intern informasjon 

Digital kommunikasjon skal være den nest viktigste kommunikasjonsformen internt i Venstre. Bare 

det fysiske møtet skal være viktigere.  

Informasjon og kommunikasjon internt i fylkeslaget skal foregå på to måter: E-post til lokallagene/  

nyhetsbrev direkte til medlemmene og informasjon på fylkeslagets nettsider 

www.venstre.no/akershus.   

Sosiale medier skal brukes aktivt og strategisk både for å spre informasjon til egne medlemmer og til 

å spre Venstres budskap til velgere. Akershus Venstre har også opprettet et internforum på 

venstre.rikt.net som brukes i valgåret 2013. 

Opplæring i bruk av Venstres ulike digitale kommunikasjonskanaler skal inngå i venstre-skolen, og 

tilbys til deltakerne i Lokalpolitisk nettverk. Fylkessekretæren gir på forespørsel opplæring i bruk av 

publiseringsverktøyet til lokallagenes hjemmesider til alle lokallag som ønsker det. 

 

3.2.1.2 Medlemspleie 

Lokallaget har ansvar for å ha rutiner som sikrer personlig kontakt med alle nye medlemmer snarest 

mulig etter innmelding. 

Alle medlemmer skal ha mulighet til å engasjere seg både organisatorisk og politisk, fra 

lavterskeltilbud som Venstre – skolen, deltakelse i medlemsmøter med politisk innhold, politiske 

debatter, til å selv være kandidater til organisatoriske og politiske verv.  

 

3.2.1.3 Skolering/ bygge kandidater 

Gjennom systematisk arbeid skal Akershus Venstre få fram tydelige kandidater som kan synliggjøre 

en klar Venstre-profil. Dette skjer gjennom skoleringstiltak som Venstre-skolen, temamøter og 

lokalpolitisk nettverk, men også gjennom utvikling av en organisasjonskultur der organisatoriske og 

politiske talenter i lokallagene blir sett og blir gitt utfordringer og oppgaver i fylkeslaget som de lærer 

av og vokser på.  

Opplæringsansvarlig (VO-leder) sitter i fylkesstyret. Akershus Venstre tilbyr jevnlig skolering i form av 

Venstreskolen trinn I og II. Akershus Venstre samarbeider også med Oslo Venstre i forhold til 

organisering av kurs, og medlemmene i Oslo og Akershus kan delta på kurs i begge fylkene. Slik får vi 

sammen et godt tilbud gjennom hele året.  Det tilbys også opplæring i og debatt rundt konkrete 

politiske saker på temamøter som fylkeslaget arrangerer. Lokalpolitisk nettverk er et 

hovedsatsingsområde både i forhold til å bygge organisasjon og i forhold til å skolere kandidater i 

ideologi og politikk. 

http://www.venstre.no/akershus
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3.2.1.4 Styrke lokallagene 

Akershus Venstre vil gjennom skolering og oppfølging av lokallagene arbeide for at lokallagene 

funger godt organisatorisk, har gode kommunikasjonsrutiner internt og eksternt og driver lokal 

politikkutvikling. Alle lokallag som ønsker det skal få besøk av representanter fra fylkesstyret, 

fylkestingsgruppa og toppkandidater til stortingsvalget. Fylkeslaget vil stimulere til regionvise 

lokallagssamarbeid. Lokallagenes formelle ansvar og plikter er beskrevet i Venstres 

organisasjonshåndbok. 

 

3.2.1.5 Samarbeid med sideorganisasjonene 

Flere tiltak bør være fellesprosjekter mellom Akershus Venstre og Akershus Unge Venstre, og 

rekruttering bør i større grad bør gå på tvers av organisasjonene. Akershus Venstre vil søke et tett 

samarbeid med Akershus Unge Venstre både i forhold til møteplasser, programarbeid og for å få 

unge kandidater på Venstres lister. Akershus Venstre vil sammen med Liberale studenter fortsette 

arbeidet for å få stiftet lokallag av Liberale Studenter ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og 

på Høgskolen i Akershus. 

 

3.2.2 POLITIKKUTVIKLING 

3.2.2.1 Møteplasser for medlemmer 

Fylkeslaget skal jevnlig arrangere og legge til rette for medlemsmøter, åpne møter, kurs og andre 

samlinger hvor medlemmer fra ulike lokallag kan treffes for å bli kjent, diskutere aktuelle politiske 

saker og dele erfaringer fra politisk arbeid.  Fylkeslaget vil også ta initiativ til å gjennomføre 

temabaserte politiske verksteder som ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å videreutvikle vår 

politikk. I tillegg vil fylkeslaget forsøke å åpne opp nye muligheter for medlemmer som ønsker å delta 

i sentralt arbeid med politikkutvikling.  

 

4.2.2.2 Lokallagene, hovedstyret og fylkesstyret 

Hovedstyret har en koordinerende rolle i forhold til å sørge for at lokallag og ressurspersoner som 

arbeider med samme saksfelt får anledning til å jobbe sammen og lære av hverandre.  I hovedstyret 

behandles forslag til politiske uttalelser i forkant av fylkesårsmøter, landsstyremøter og landsmøter. 

Fylkesstyret har ansvar for å behandle politiske dokumenter som kommer fra VHO, og at disse 

forankres hos lokallagene gjennom hovedstyret, samt å komme med egne uttalelser i dagsaktuelle 

saker. Hovedstyret og fylkesstyret samarbeider tett med fylkestingsgruppa og stortingsgruppa. 

 

4.2.2.3 Fylkesårsmøtet 

Fylkesårsmøtet er arena for politikkutvikling både i forbindelse med behandling av 

stortingsvalgprogram og fylkestingsvalgprogram, men også i form av forslag som kommer fra 

medlemmer og lokallag.  
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4.2.3 KOMMUNIKASJON 
Å vinne velgernes tillit handler mye om god kommunikasjon som både er lyttende, klargjørende og 

overbevisende – og som over tid tegner et konsekvent og forutsigbart bilde i velgernes bevissthet om 

hva Venstre står for. Integriteten i vår samlede kommunikasjon er helt avgjørende for å bygge økt 

tillit blant velgerne.  

For å styrke integriteten i vår kommunikasjon med velgerne i Akershus vil fylkeslaget legge vekt på å 
fremme kommunikasjon som konsekvent speiler Venstres verdibegreper: Liberal, Fremtidsrettet, 
Nyskapende, Inkluderende, Tolerant, Rettferdig og Ansvarlig 
 

For å få større gjennomslag blant velgerne er det også viktig at vi våre budskap oppleves som 

relevante blant tilstrekkelig mange, at innholdet er troverdig og ansvarlig, og at budskapet fremføres 

med glede, glød og begeistring. 
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ÅM 11 Valg 

 

Valg av valgkomite 

Valgkomiteen innstiller til valg av medlemmer av fylkesstyret, delegater til Venstres landsmøte og 

direktevalgte til Akershus Venstres hovedstyre. 

Fylkesstyrets innstilling: 

Inger Johanne Bjørnstad (leder) 

Anniken Holtnæs 

Ole Andreas Lilloe-Olsen 

Boye Bjerkholt 

Turid Dahlman 

Lars Peder Nordbakken 

Ett medlem oppnevnt av Unge Venstre 
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ÅM 12 Kontingent 2014 
 

Fastsettelse av kontingent for 2014 

Venstres landsmøte vedtar størrelsen på den sentral kontingenten. Fylkeslagene vedtar nivået på 

lokal tilleggskontingenten. Styret foreslår at den lokale kontingenten opprettholdes på samme nivå 

som tidligere i 2014.  

 

Styrets innstilling: 

Akershus Venstres kontingent for 2014 settes til kr. 100 per medlem.  

 


