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I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles på Venstres 
landsmøte 2013 i kronologisk rekkefølge.  
 
Det er to kategorier forslag.  

1) De forslagene som landsstyret har innstilt «vedtas» 
2) De forslagene som landsstyret har innstilt «avvises», men som er opprettholdt av en 

eller flere av landsmøtedelegatene. 
 
Samlet blir det om lag 440 forslag som skal behandles. Det er satt av ca. 9,5 timer til 
behandling av endringsforslag på landsmøtet, hvilket innebærer litt i overkant av ett minutt 
per forslag. Det krever altså at alle har et bevisst forhold til hvilke forslag man mener det er 
nødvendig å argumentere for eller mot.  
 
Selve forslagsteksten er selvfølgelig uendret i forhold til det hefte med endringsforslag som 
ble utsendt etter landsstyrets behandling, men enkelte endringsforslag er tydeliggjort noe slik 
at det i prinsippet skal være mulig å bare forholde seg til dette dokumentet underveis i 
behandlingen på landsmøtet. Det er noen få unntak hvor den gamle tekst som foreslås 
endret ikke framgår i det vedlagte. Det gjelder først og fremst forslag nummer 329 og 693 
som omhandler endringsforslag til hele (del)kapitler (landbruk og fylkeskommune). 
 
Vi viser videre til forslagene nummer 36, 182, 187B, 187C, 543B, 550B, 561B og 612 som i 
større eller mindre grader er ”nye” i forhold til det som tidligere ble sendt ut. Enkelte av disse 
må ha 2/3-flertall for å kunne realitetsbehandles på landsmøtet i henhold til forretningsorden. 
Det vil foreligge en innstilling fra landsstyret når det gjelder dette. En eventuell avklaring vil 
finne sted umiddelbart ved første behandling av Stortingsvalgprogrammet kl. 20:00 på fredag 
12. april. 
 
Siden tidspresset for å få ferdig dette dokumentet fra fristen for å opprettholde 
endringsforslag har vært rimelig kort, kan det selvfølgelig være at det har blitt feil og mangler 
i det vedlagte. Vi beklager i så fall dette.   
 
Vi viser videre til de følgende sidene hvor det er opplistet hvilke endringsforslag som 
opprettholdes (kun nummervis). Her er det også opplistet hvem som har opprettholdt de ulike 
forslagene. På den måten kan alle også sjekke at ”sine” opprettholdinger er notert og mottatt. 
Videre gir det en pekepinn til ordstyrerne at i den grad de må prioritere talere for 
endringsforslag så har ”opprettholderen” en viss fortrinnsrett. 
 
 
Lykke til.  
  
 
 
Innhold: 
Oversikt over opprettholdte forslag, med forslagsstiller  Side 3 
Endringsforslag       Side 22 
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Generelle forslag, innledningen og liberale prinsipper, side 1-9  [Forslag nr. 1-11] 
 
Forslag nr. 7 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 10 fra Sentralstyret innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 1. Skole og barnehage, side 10-15  [Forslag nr. 12-108]  
 
Forslag nr. 15 fra Flekkefjord Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Vestfold Venstre] 
 
1.1 Barnehagen 
Forslag nr. 16 fra Iselin Nybø innstilt vedtatt 
Forslag nr. 17 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 18 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 20 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 21 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 22 fra Geir Olsen innstilt avvist 
[Opprettholdt av Pia Kleppe Marken, Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 23 fra Agder Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 25 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag	  nr.	  27	  fra	  Jon	  Julius	  Sandal	  	   	   	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Jon Julius Sandal, Oslo Venstre og Sør-Trøndelag Venstre] 
Forslag nr. 28 fra Agder Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hans Antonsen, Sentralstyret] 
 
1.2 Grunnskolen og videregående skole 
Forslag nr. 34 fra Østfold Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre og Pia Kleppe Marken, Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 36 fra Snorre Vikdal innstilt avvist 
[Opprettholdt av Snorre Vikdal, Sør-Trøndelag Venstre]  
MRK at ordlyden i forslaget er noe endret. Se endringsforslagsheftet.  
[Opprinnelig forslag Opprettholdt av Hordaland Venstre og Sør-Trøndelag Venstre] 
Forslag nr. 37 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 39 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 40 fra Kristiansand Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 41 fra Ina Roll Spinnangr innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 42 fra Ina Roll Spinnangr innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre og Oppland Venstre] 
 
1.2.1 Læreren 
Forslag nr. 43 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 45 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Odd Bovim, Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 49 fra NLSF innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 52 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 56 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 59 fra Trine Skei Grande innstilt vedtatt 
Forslag nr. 60 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
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1.2.2 Vurdering og kartlegging 
Forslag nr. 62 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre]  
Forslag nr. 64 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre, Hedmark Venstre, Møre og Romsdal Venstre, Norges Unge Venstre og Pia 
Kleppe Marken, Hordaland Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 65] 
Forslag nr. 65 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre, Hedmark Venstre, Møre og Romsdal Venstre og Torgeir Fossli, Telemark Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 64] 
 
1.2.3 Språkopplæring 
Forslag nr. 69 fra Trine Skei Grande innstilt vedtatt 
Forslag nr. 70 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 73 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 77 fra Jacob Handegard innstilt avvist 
[Opprettholdt av Pia Kleppe Marken, Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 78 fra Hordaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 79 fra Nordland Venstre innstilt vedtatt 
 
1.2.4 Frafall og tilpasset opplæring 
Forslag nr. 82 fra Sindre W. Mork innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 84 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 85 fra Ingvild Tautra Vevatne innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 86 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 87 fra Buskerud Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 89 fra Generalsekretæren innstilt vedtatt 
 
1.2.5 Videregående opplæring 
Forslag nr. 90 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre og Oppland Venstre]  
Forslag nr. 92 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
Forslag nr. 95 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre og Oppland Venstre]  
 
1.2.6 En helhetlig skoledag 
Forslag nr. 98 fra Trine Skei Grande innstilt vedtatt 
 
1.2.7 Friskoler 
Forslag nr. 102 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
 
1.3 Livslang læring 
Forslag nr. 108 fra Trine Skei Grande innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 2. Forskning og høyere utdanning, side 16-18  [Forslag nr. 109-125] 
 
2.1 Forsknings- og utdanningsinstitusjonene 
Forslag nr. 110 fra Hedmark Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre og Torgeir Fossli, Telemark Venstre]  
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Forslag nr. 112 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 113 fra NLSF innstilt vedtatt 
Forslag nr. 114 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 118 fra NLSF innstilt vedtatt 
 
2.2 Næringsrettet forskning 
Forslag nr. 119 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 120 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
2.3 Studiekvalitet og studentvelferd 
Forslag nr. 121 fra NLSF innstilt vedtatt 
Forslag nr. 122 fra NLSF innstilt avvist 
[Opprettholdt av NLSF] 
Forslag nr. 123 fra NLSF innstilt vedtatt 
Forslag nr. 124 fra NLSF innstilt avvist 
[Opprettholdt av NLSF og Sør-Trøndelag Venstre] 
 
2.4 Internasjonalisering 
Forslag nr. 125 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 3. Klima og energi, side 19-23  [Forslag nr. 126-189] 
 
Forslag nr. 128 fra Østfold Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 129 fra Marit Kristine Vea  innstilt vedtatt 
 
3.1 Fornybar energi 
Forslag nr. 134 fra Østfold Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 135 fra Agder Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hans Antonsen, Sentralstyret] 
Forslag nr. 140 fra Agder Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 141 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 146 fra Vestfold Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Vestfold Venstre] 
 
3.2 Energieffektivisering 
Forslag nr. 151 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 152 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 153 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 154 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
3.3 Olje og gass 
Forslag nr. 156 fra Kristiansand Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 158 fra Marit Kristine Vea  innstilt vedtatt 
 
3.4 En moderne industripolitikk 
Forslag nr. 159 fra Agder Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 160 fra Nord-Trøndelag Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 162 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 163 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
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Forslag nr. 164 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
Forslag nr. 165 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
3.5 Transport 
Forslag nr. 166 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 167 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 170 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 172 fra Møre og Romsdal Venstre  innstilt vedtatt 
Forslag nr. 175 fra Agder Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 176 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
 
3.6 Landbruk og bioenergi 
Forslag nr. 177 fra Sør-Trøndelag Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 179 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 182 fra Christian Pedersen innstilt vedtatt 
MRK at ordlyden i forslaget er noe endret. Se endringsforslagsheftet. 
Forslag nr. 183 fra Østfold Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 184 fra Akershus Venstre m.fl. innstilt vedtatt 
Forslag nr. 185 fra Sjur Skjævesland innstilt vedtatt 
Forslag nr. 186 fra Sjur Skjævesland innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 187B fra Christian Pedersen m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rebekka Borsch, Landsstyret] 
MRK. Forslag til omformulering av opprinnelig forslag 187. Må trolig ha 2/3-flertall for å bli realitetsbehandlet. Se 
endringsforslagshefte for forslagstekst.] [Behandles sammen med forslag nr. 187C] 
Forslag nr. 187C fra Christian Pedersen m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rebekka Borsch, Landsstyret] 
MRK. Forslag til omformulering av opprinnelig forslag 187. Må trolig ha 2/3-flertall for å bli realitetsbehandlet. Se 
endringsforslagshefte for forslagstekst.] [Behandles sammen med forslag nr. 187B] 
 
3.7 Internasjonal klimapolitikk 
Forslag nr. 188 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 189 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
 
 
Kapittel 4. Miljø (side 24-28)  [Forslag nr. 190-237] 
 
Følgende forslag skal til behandling/votering: 
Forslag nr. 190 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
4.1 Naturvern på land 
Forslag nr. 195 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
Forslag nr. 200 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
4.2 Naturvern til havs 
Forslag nr. 201 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
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[Opprettholdt av Hordaland Venstre og Nord-Trøndelag Venstre] 
Forslag nr. 204 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
4.3 Miljøgifter 
Forslag nr. 206 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre] 
 
4.4 Ressursbruk og avfall 
Forslag nr. 207 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 208 fra Møre og Romsdal Venstre  innstilt vedtatt 
 
4.5 Friluftsliv 
Forslag nr. 210 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
 
4.6 Dyrevelferd 
Forslag nr. 213 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 217 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 218 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 219 fra Norges Unge Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Rebekka Borsch, Landsstyret]  
Forslag nr. 221 fra Møre og Romsdal Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 224 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
Forslag nr. 225 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
 
4.7 Lokal miljøforvaltning 
Forslag nr. 232 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 233 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
4.8 Grønn byutvikling 
Forslag nr. 235 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
4.9 Internasjonalt miljøarbeid 
Forslag nr. 237 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 5. Transport og kommunikasjon (side 29-32)  [Forslag nr. 238-289] 
 
5.2 Jernbane 
Forslag nr. 244 fra Hordaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 245 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 246 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 249 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
Forslag nr. 250 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 251 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 252 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
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[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 254 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
Forslag nr. 255 fra Nordland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 256 fra Nordland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 257 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 259 fra Akershus Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre og Inger Noer, landsstyret]  
Forslag nr. 260 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
 
5.4 Veibygging og trafikksikkerhet 
Forslag nr. 266 fra Terje Breivik innstilt vedtatt 
Forslag nr. 268 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
 
5.5 Luft- og sjøfart 
Forslag nr. 274 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 276 fra Stein Inge Dahn innstilt vedtatt 
Forslag nr. 278 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 279 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
Forslag nr. 280 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
Forslag nr. 281 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
5.6 Finansiering og planlegging 
Forslag nr. 282 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sveinung Rotevatn, Norges Unge Venstre]  
Forslag nr. 283 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 286 fra Agder Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Torgeir Fossli, Telemark Venstre og Agder Venstre.]  
Forslag nr. 287 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 289 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 6. Næringsliv (side 33-40)  [Forslag nr. 290-405] 
 
6.1 Innovasjon og nye bedrifter 
Forslag nr. 294 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 304] 
Forslag nr. 297 fra Lars Peder Nordbakken m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Oslo Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 307] 
Forslag nr. 298 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 301 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 303 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 304 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
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[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 294] 
Forslag nr. 305 fra Arbeidsgruppe for næring Akershus innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 307 fra Lars Peder Nordbakken m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Oslo Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 297] 
Forslag nr. 309 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 310 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 311 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
6.2 Forenkling for næringslivet 
Forslag nr. 314 fra Lars Peder Nordbakken innstilt vedtatt 
 
6.3 Eierskap 
Forslag nr. 316 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 320] 
Forslag nr. 318 fra Sør-Trøndelag og Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 320 fra Norges Unge Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 316] 
Forslag nr. 322 fra Generalsekretæren innstilt vedtatt 
 
6.5 Olje og gass 
Forslag nr. 325 fra Østfold Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Østfold Venstre] 
Forslag nr. 326 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
6.6 Landbruk 
Forslag nr. 329 fra Nord-Trøndelag Venstre m.fl innstilt avvist 
[Opprettholdt av Erik Ringnes, Hedmark Venstre og Nord-Trøndelag Venstre] 
Forslag nr. 330 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 332 fra Nord-Fron Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 333 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 334 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre og Odd Bovim, Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 338 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
 
6.6.1 Forenkling 
Forslag nr. 342 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 344 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 346 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 349 fra Granvin Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 351 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 355 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 356 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
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[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
6.6.2 Lokal matproduksjon 
Forslag nr. 357 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 358 fra Møre og Romsdal Venstre  innstilt vedtatt 
Forslag nr. 359 fra Sør-Trøndelag Venstre innstilt vedtatt 
 
6.6.3 Bærekraftig matproduksjon 
Forslag nr. 361 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Kevin Johnsen og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
Forslag nr. 362 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 363 fra Martin Gran innstilt avvist 
[Opprettholdt av Vestfold Venstre og Oppland Venstre] 
Forslag nr. 364 fra Granvin Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 367 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 370 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 371 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sveinung Rotevatn, Norges Unge Venstre]  
 
6.6.4 WTO og støtteordninger 
Forslag nr. 376 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
 
6.7 Fiskeri 
Forslag nr. 378 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 380 fra Ola Elvestuen m.fl. innstilt vedtatt 
Forslag nr. 381 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 382 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 384 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
6.8 Havbruk 
Forslag nr. 385 fra Møre og Romsdal Venstre  innstilt vedtatt 
Forslag nr. 386 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 387 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 388 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 389 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
6.10 Reiseliv 
Forslag nr. 392 fra Oppland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 394 fra Oppland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 398 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 399 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 400 fra Oppland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 401 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
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Kapittel 7. Økonomi og marked (side 41-43)  [Forslag nr. 406-453] 
 
Forslag nr. 407 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
 
7.1 Ansvarlig finanspolitikk 
Forslag nr. 410 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Odd Bovim, Sogn og Fjordane Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 421] 
Forslag nr. 411 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
Forslag nr. 413 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre og Akershus Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 420] 
Forslag nr. 416 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 420 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre og Akershus Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 413] 
Forslag nr. 421 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Odd Bovim, Sogn og Fjordane Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 410] 
 
7.2 Finansmarkedene 
Forslag nr. 424 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 425 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 426 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 427 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 428 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre og Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 429 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
 
7.3 Skatter og avgifter 
Forslag nr. 431 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 439 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 442 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
Forslag nr. 443 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
 
7.4 Fra rød til grønn skatt 
Forslag nr. 445 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Kevin Johnsen, Hordaland Venstre] 
 
7.5 Forbrukerpolitikk 
Forslag nr. 450 fra Lars Peder Nordbakken innstilt vedtatt 
Forslag nr. 451 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 453 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
 
 



12 

Kapittel 8. Helse (side 44-51)  [Forslag nr. 454-559] 
 
8.1 Pasienten i sentrum 
Forslag nr. 456 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 458 fra Ingvild Boe Hornburg innstilt vedtatt 
Forslag nr. 461 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
8.2 Kommunehelsetjenesten 
Forslag nr. 462 fra Østfold Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Østfold Venstre og Torgeir Fossli, Telemark Venstre] 
Forslag nr. 463 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 464 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 465 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 466 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 467 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 468 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 469 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 470 fra Vestfold Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 471 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
 
8.3 Sykehus 
Forslag nr. 472 fra Oslo Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rebekka Borsch, Landsstyret]  
Forslag nr. 473 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 478] 
Forslag nr. 474 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 477 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 478 fra Oslo Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 473] 
Forslag nr. 479 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 482 fra Ina Roll Spinnangr innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 484 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
 
8.4 Mindre byråkrati 
Forslag nr. 488 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 489 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 490 fra Christian Herzog  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre og Rebekka Borsch, Landsstyret]  
 
8.5 Habilitering og rehabilitering 
Forslag nr. 491 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 493 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
8.6 Velferdsteknologi 
Forslag nr. 495 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
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[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 496 fra Agder Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Agder Venstre]  
 
8.7 Psykisk helse 
Forslag nr. 499 fra Erik Bjørnebeakk innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 500 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 503 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 505 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 506 fra Sør-Trøndelag Venstre innstilt vedtatt 
 
8.8 Rusomsorg 
Forslag nr. 509 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 510 fra Hordaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 511 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 512 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 513 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 516 fra Tine Brubak Jahren m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 518 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 519 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 520 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 523 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 525 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 527 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 531 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 532 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hedmark Venstre] 
Forslag nr. 533 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
 
8.9 Tannhelse 
Forslag nr. 535 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
 
8.10 Folkehelse 
Forslag nr. 537 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
 
8.11.1 Abort 
Forslag nr. 541 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sjur Skjævesland, Hedmark Venstre, Møre og Romsdal Venstre, Akershus Venstre og Østfold 
Venstre] 
 
8.11.2 Donasjon og befruktning 
Forslag nr. 543 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre og Snorre Vikdal, Sør-Trøndelag Venstre]  
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[Behandles sammen med forslag nr. 550] 
Forslag nr. 543B fra Snorre Vikdal innstilt avvist 
[Nytt forslag basert på forslag 543. Må ha 2/3-flertall for å bli realitetsbehandlet. Se endringsforslagshefte for 
forslagstekst.] [Behandles sammen med forslag nr. 550B] 
Forslag	  nr.	  544	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 557] 
Forslag nr. 545 fra Programkomiteens mindretall innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 551] 
Forslag nr. 546 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 552] 
Forslag nr. 547 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
Forslag nr. 548 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 549 fra Boye Bjerkholt innstilt vedtatt 
Forslag nr. 550 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre og Snorre Vikdal, Sør-Trøndelag Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 543] 
Forslag nr. 550B fra Snorre Vikdal innstilt avvist 
[Nytt forslag basert på forslag 550. Må ha 2/3-flertall for å bli realitetsbehandlet. Se endringsforslagshefte for 
forslagstekst.] [Behandles sammen med forslag nr. 543B] 
Forslag nr. 551 fra Programkomiteens mindretall innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 545] 
Forslag nr. 552 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre, Boye Bjerkholt, Akershus Venstre og Pia Kleppe Marken, Hordaland Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 546] 
Forslag	  nr.	  557	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 544] 
Forslag nr. 558 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Pia Kleppe Marken, Hordaland Venstre] 
 
 
Kapittel 9. Velferd (side 52-56)  [Forslag nr. 560-607] 
 
Forslag nr. 561 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre] 
MRK at ordlyden i forslaget er til dels betydelig endret. Se endringsforslagsheftet.  
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 561B fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre] 
MRK. Forslag til omformulering av opprinnelig forslag 561. Må trolig ha 2/3-flertall for å bli realitetsbehandlet. Se 
endringsforslagshefte for forslagstekst.]  
 
9.1.2 Et inkluderende arbeidsliv 
Forslag nr. 567 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
 
9.2 NAV 
Forslag nr. 574 fra Oslo Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rebekka Borsch, Landsstyret]  
 
9.3 Syke og uføre 
Forslag nr. 578 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 585] 
Forslag nr. 579 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
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Forslag nr. 581 fra Akershus Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre, Sør-Trøndelag Venstre og Akershus Venstre]  
Forslag nr. 582 fra Jan M. Vevatne innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 585 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 578] 
Forslag nr. 587 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
9.4 Fattigdom 
Forslag nr. 588 fra Østfold Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 589 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag	  nr.	  591	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
Forslag nr. 592 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 593 fra Akerhsus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
 
9.5 Pensjon 
Forslag nr. 599 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
 
9.6 Eldre- og demensomsorg 
Forslag nr. 600 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre] 
Forslag nr. 601 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 10. Barn og familie (side 57-59)  [Forslag nr. 608-625] 
 
Forslag nr. 608 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
 
10.1 Foreldre og barn 
Forslag nr. 610 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 612 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
MRK at ordlyden i forslaget er noe endret. Se endringsforslagheftet.  
Forslag nr. 613 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sogn og Fjordane Venstre og Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 615 fra Hordaland Venstre innstilt vedtatt 
 
10.3 Barnevern 
Forslag nr. 616 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre, Hordaland Venstre og Østfold Venstre] 
Forslag nr. 618 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
 
10.4 Singelpolitikk 
Forslag nr. 624 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 11. Bolig og eiendom (side 60-61)  [Forslag nr. 626-645] 
 
11.1 Bygging og finansiering 
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Forslag nr. 628 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre og Norges Unge Venstre]  
Forslag nr. 630 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 631 fra Akershus Venstre m.fl. innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Oslo Venstre]  
Forslag nr. 632 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oppland Venstre] 
Forslag nr. 633 fra Geir Olsen  innstilt vedtatt 
Forslag nr. 634 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
Forslag nr. 635 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
 
11.2 Leiemarkedet 
Forslag nr. 638 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 639 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 641 fra Unge Venstre m.fl. innstilt vedtatt 
Forslag nr. 642 fra Rolf Nesheim innstilt vedtatt 
Forslag nr. 644 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
 
11.3 Plan og bygning 
Forslag nr. 645 fra Akershus Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
 
 
Kapittel 12. Liberale rettigheter (side 62-65)  [Forslag nr. 646-683]  
 
12.1 Personvern 
Forslag nr. 649 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 650 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 651 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 652 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 653 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 654 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 655 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 656 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 657 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 658 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
 
12.2 Ytrings- og organisasjonsfrihet 
Forslag nr. 659 fra Abid Q. Raja innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
 
12.3 Tros- og livssynsfrihet 
Forslag nr. 663 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 664 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 666 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag	  nr.	  668	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
Forslag	  nr.	  669	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
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[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
 
12.4.1 Likestilling mellom kjønn 
Forslag nr. 671 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre]  
Forslag nr. 672 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Sveinung Rotevatn, Norge Unge Venstre] 
Forslag nr. 673 fra Abid Q. Raja innstilt vedtatt 
 
12.4.2 Seksuell likestilling 
Forslag nr. 677 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 678 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre, Finnmark Venstre og Norges Unge Venstre]  
 
12.4.4 Tilgjengelighet 
Forslag nr. 681 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 682 fra Stortingsgruppa innstilt vedtatt 
Forslag nr. 683 fra Nord-Trøndelag Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Nord-Trøndelag Venstre]  
 
 
 
Kapittel 13. Demokrati og forvaltning (side 66-69)  [Forslag nr. 684-710] 
 
13.1 Åpenhet 
Forslag nr. 684 fra Hordaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 685 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 686] 
Forslag nr. 686 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
[Behandles sammen med forslag nr. 685] 
Forslag nr. 687 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 688 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
13.3 Fylkeskommunen 
Forslag nr. 693 fra Geir Olsen innstilt avvist 
[Opprettholdt av Torgeir Fossli, Telemark Venstre]  
Forslag nr. 694 fra Troms Venstre m.fl. innstilt vedtatt 
 
13.5 Lokaldemokrati 
Forslag nr. 704 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
Forslag nr. 705 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 706 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 708 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
Forslag nr. 709 fra Akershus Venstre innstilt vedtatt 
 
13.6 Forenkling og fornying 
Forslag nr. 707 fra Akershus Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
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13.7 Digitalisering av det offentlige 
Forslag nr. 710 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
 
Kapittel 14. Justis og beredskap (side 70-73)  [Forslag nr. 711-728] 
 
14.2 Domstolene 
Forslag nr. 714 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Torgeir Fossli, Telemark Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 719] 
Forslag nr. 715 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 716 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 717 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 719 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Torgeir Fossli, Telemark Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 714] 
 
14.3 Kriminalitetsbekjempelse 
Forslag nr. 721 fra Boye Bjerkholt innstilt vedtatt 
Forslag nr. 722 fra Akershus Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre] 
 
14.5 Vold i nære relasjoner 
Forslag	  nr.	  725	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
Forslag nr. 726 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 728 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
 
 
Kapittel 15. Kultur og informasjon (side 74-79)  [Forslag nr. 729-784] 
 
Følgende forslag skal til behandling/votering: 
15.1 Et fritt kulturliv 
Forslag nr. 732 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 734 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
Forslag nr. 735 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
 
15.2 Kunst og kunstnere 
Forslag nr. 742 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
 
15.3 Litteratur og språk 
Forslag nr. 746 fra Trine Skei Grande m.fl. innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 749] 
Forslag nr. 747 fra Sveinung Rotevatn m.fl. innstilt vedtatt  
Forslag nr. 749 fra Trine Skei Grande m.fl. innstilt vedtatt  
[Behandles sammen med forslag nr. 746] 
Forslag nr. 750 fra Nord-Trøndelag Venstre innstilt vedtatt 
 
15.4 Barn- og ungdomskultur 
Forslag nr. 752 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
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15.6 Idrett 
Forslag nr. 757 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
Forslag nr. 763 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 764 fra Akershus Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
 
15.7 Kulturvern 
Forslag nr. 765 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 766 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 769] 
Forslag nr. 768 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 769 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 766] 
Forslag nr. 772 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 773 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 774 fra Sogn og Fjordane Venstre innstilt vedtatt 
 
15.8 Informasjonssamfunnet 
Forslag nr. 776 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 777 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 781 fra Rogaland Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 782 fra Trine Skei Grande innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 16. Innvandring og integrering (side 80-83)  [Forslag nr. 785-810] 
 
16.1 Arbeidsinnvandring og visum 
Forslag nr. 787 fra Rogaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rogaland Venstre]  
Forslag nr. 788 fra Norges Unge Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Boye Bjerkholt, Akershus Venstre]  
 
16.2 Mennesker på flukt 
Forslag nr. 790 fra Møre og Romsdal Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Møre og Romsdal Venstre]  
 
16.2.1 Barn på flukt 
Forslag	  nr.	  792	  fra	  Joachim	  Bræk	  Poppe-‐Holmdahl	  	   innstilt	  avvist	  
[Opprettholdt av Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Vestfold Venstre] 
Forslag nr. 793 fra Hordaland Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 795 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
 
16.3 Integrering 
Forslag nr. 799 fra Buskerud Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 802 fra Abid Q. Raja innstilt avvist 
[Opprettholdt av Finnmark Venstre]  
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Forslag nr. 804 fra Telemark Venstre innstilt vedtatt 
 
16.3.2 Skole og integrering 
Forslag nr. 807 fra Oslo Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Oslo Venstre] 
Forslag nr. 808 fra Oslo Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 810 fra Geir Olsen innstilt vedtatt 
 
 
Kapittel 17. Forsvars- og sikkerhetspolitikk (side 84-86)  [Forslag nr. 811-827] 
 
17.1 Det norske forsvaret 
Forslag nr. 813 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
Forslag nr. 815 fra Martin Dalen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 816 fra Troms Venstre innstilt vedtatt 
Forslag nr. 818 fra Troms Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Troms Venstre]  
Forslag nr. 820 fra Martin Dalen innstilt vedtatt 
 
17.2 Verneplikten 
Forslag nr. 821 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Stian Skår Ludvigsen, Hordaland Venstre.]  
[Behandles sammen med forslag nr. 825] 
Forslag nr. 822 fra Landsstyrets flertall innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 826] 
Forslag nr. 825 fra Programkomiteens mindretall innstilt avvist 
[Opprettholdt av Norges Unge Venstre og Stian Skår Ludvigsen, Hordaland Venstre]  
[Behandles sammen med forslag nr. 821] 
Forslag nr. 826 fra Landsstyrets flertall innstilt vedtatt 
[Behandles sammen med forslag nr. 822] 
 
 
Kapittel 18. Internasjonal politikk (side 87-92)  [Forslag nr. 828-852] 
 
18.3 Europapolitikk 
Forslag nr. 830 fra Boye Bjerkholt innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
 
18.4 Nordområdene 
Forslag nr. 832 fra Troms Venstre innstilt vedtatt 
 
18.5 Oljefondet 
Forslag nr. 834 fra Hans Antonsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 835 fra Hans Antonsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 837 fra Hans Antonsen innstilt vedtatt 
Forslag nr. 839 fra Hans Antonsen  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Rebekka Borsch, Landsstyret]  
 
18.6 Utviklingspolitikk 
Forslag nr. 842 fra Akershus Venstre  innstilt avvist 
[Opprettholdt av Akershus Venstre]  
Forslag nr. 844 fra Norges Unge Venstre innstilt vedtatt 
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18.6.1 Handel og næringsutvikling 
Forslag nr. 847 fra Granvin Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Hordaland Venstre] 
Forslag nr. 849 fra Buskerud Venstre innstilt avvist 
[Opprettholdt av Buskerud Venstre]  
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ENDRINGSFORSLAG TIL INNLEDNINGEN; FOLK FØRST  
 
Forslag nr. 7 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Redaksjonelt/Endringsforslag 
 
På side:  7 
Fra linje:  20 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Avsnittene «Vi vil møte mange nye, store utfordringer i årene som kommer. Klimakrisen kan 
påføre jordkloden ubotelig skade, og det tar lang tid å skape enighet om løsninger. 
Konkurranse om kompetent arbeidskraft er en knapp ressurs i det globale 
kunnskapssamfunnet. Dette er også en utfordring for nyskaping og investering i mange 
bransjer i Norge. Og når befolkningen endrer seg og folks forventninger til helse- og 
sosialtjenestene øker, må vi omstille oss og skape nye løsninger i velferdsstaten. 
 
Disse utfordringene krever klare prioriteringer. Venstre vil føre en grønn, liberal og varm 
politikk med kraftige løft for utdanning, miljø, nyskaping og et velferdssamfunn som har rom 
til alle. Vi vil ha mindre av offentlig forbruk som smører godene tynt utover, og heller 
prioritere fremtidsrettede investeringer som gir økt frihet og et mer inkluderende fellesskap.» 
endres til: 
 
 «Vi vil møte mange nye og store utfordringer i årene som kommer, både nasjonalt og 
internasjonalt. I Norge handler det først og fremst om å unngå en todeling av norsk 
næringsliv hvor all oljerelatert næringsvirksomhet går svært godt, mens det er lite innovasjon, 
nyskaping og investeringer i annet næringsliv. Derfor må vi i de neste fire årene rette mer av 
innsatsen og virkemidlene mot denne delen av norsk næringsliv. Og det handler om å møte 
utfordringene en eldre befolkning medfører. Når befolkningen endrer seg og folks 
forventninger til enda bedre helse- og sosialtjenester øker, må vi omstille oss og skape nye 
løsninger i velferdsstaten.  Alternativet er mindre velferd eller økt skattenivå. 
 
Internasjonalt handler utfordringene om å møte en klimakrise som kan påføre jordkloden 
ubotelig skade om vi ikke omstiller oss i mer miljøvennlig retning.  Det handler også om 
kampen om kompetent arbeidskraft og det å gjøre Norge robust overfor den økonomiske 
usikkerhet som preger mange land rundt oss og som også kan ramme Norge.  
 
Disse utfordringene krever klare prioriteringer. Venstre har vist gjennom alternative 
statsbudsjett de siste årene at vi prioriterer milliardsatsinger på både skole/utdanning, 
fattigdomsbekjempelse, innovasjon og næringsliv og miljø- og klimatiltak. Det har vi gjort 
innenfor de samme økonomiske rammer som det regjeringen bruker til å smøre tynt utover til 
alt og alle.  
 
I de neste fire årene vil Venstre føre en grønn, liberal og varm politikk med et kraftig løft for 
utdanning, miljø, nyskaping og et velferdssamfunn med rom for alle, men som prioriterer dem 
som har bruk for fellesskapets hjelp og støtte aller mest. Vi vil prioritere framtidsrettede 
investeringer som både gir økt frihet og et mer inkluderende fellesskap.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 10  
 
Forslagsstiller: Sentralstyret 
Type forslag:  Tillegg 
 
På side:  7 
Fra linje:  30 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstres forslag til prioriteringer og satsinger er basert på at det økonomiske 
handlingsrommet de kommende fire årene er om lag det samme som det har vært de siste 
åtte årene. Gitt en slik utvikling vil det være mulig å gjennomføre de reformer og satsinger 
Venstre går til valg på.» 
   
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 1. SKOLE OG BARNEHAGE  
 
Forslag nr. 15 
 
Forslagsstiller: Flekkefjord Venstre (Agder) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  10 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Skole og barnehager er sentrale arenaer for samhandling med jevnaldrene. Mønstre for 
mobbing og utestengelse dannes allerede i barnehagen og grunnskolen. Det er derfor viktig 
for den enkelte og samfunnet at det satses på barnas utvikling av sosiale ferdigheter i 
barnehagen og i grunnskolen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 16 
 
Forslagsstiller: Iselin Nybø (Sentralstyret) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  19 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Det er en forutsetning for et godt og trygt barnehagetilbud at bemanningen er tilstrekkelig 
og Venstre vil derfor vurdere tiltak som sikrer dette.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 17 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
 «Samiske barn må gis gode vilkår for å utvikle seg til å bli funksjonell tospråklige», 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 18 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  24 
Til linje:  26 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og samfunnet. Venstre vil la læring 
og språkutvikling få en større plass i barnehagene. Vi ser det som viktig at barnehagene har 
god tilgang til spesialpedagogisk kompetanse og at det er mulighet for å gi gratis kjernetid til 
barn med behov for ekstra norskopplæring.» endres til: 
 
«Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og samfunnet. Dette gjelder også samisk 
språk. Venstre vil la læring og språkutvikling få en større plass i barnehagene. Vi ser det som 
viktig at barnehagene har god tilgang til spesialpedagogisk kompetanse og samisk 
språkkompetanse. Det gis mulighet for å gi gratis kjernetid til barn med behov for ekstra 
opplæring i norsk og samisk» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 20 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  30 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Første setning i kulepunktet «Ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre 
nok pedagogisk personell i barnehagen». endres til: 
«Ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk og 
samiskspråklig personell i barnehagen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 21 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  30 
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Til linje:  31 
 
Forslagstekst: 
Siste setning i kulepunktet «Minst 50 prosent av de ansatte skal ha relevant utdanning.» 
endres til:  
«Ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte skal ha relevant utdanning.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 22 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• «Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å 
avvikle maksprisordningen.»  

endres til: 
• «Myke opp maksprisordningen gjennom å gi kommunene en større mulighet til 

differensiere barnehagepriser etter foreldres inntektsnivå. Det bør fortsatt være en 
maksimal pris for oppholdsbetaling, men den kan settes noe høyere enn dagens nivå 
for de som har de høyeste inntektene». 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 23 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å 
avvikle maksprisordningen. 

endres til: 
• «Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å 

avvikle maksprisordningen, som også vil gi større mulighet til gratis plasser til barn av 
foreldre med de laveste inntektene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 25 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  38 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «At samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i den samiske barnehagen og i 
den samiske skolen. 

• At alle elever i Norge får kunnskap om samer og samiske samfunnsforhold.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 27 
 
Forslagsstiller: Jon Julius Sandal (Grorud, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  38 
Til linje:  38 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sikre en bemanningsnorm på 1:3 for barn under 3 år og 1:6 for barn over 3 år.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 28 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  10 
Fra linje:  38 
Til linje:  38 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Utrede en omgjøring av det siste året i barnehagene til et mer pedagogisk 
førskoleopplegg og kostnadene ved å tilby dette gratis til alle barn.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
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Forslag nr. 34 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  3 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstre ønsker å etablere et nettverk av karriereveiledere som kan veilede både lærere og 
ungdom. Vi foreslår at alle skoleelever får tilbud om å bli knyttet til en karriereveileder i 15-
årsalderen. Ved å utvikle en karriereplan og oppleve at man kan få oppfølging underveis, vil 
også prosentandelen av drop-out fra videregående skole synke.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 36 
 
Forslagsstiller: Politisk nestleder Snorre Vikdal, organisatorisk nestleder Jan Ove Flå 

(Trondheim Venstre) (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  14 
Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Ny delsetning først i kulepunktet «Jobbe for at elevene i forbindelse med skoledagen 
stimuleres til fysisk aktivitet og ...» slik at kulepunktet lyder:  

• «Jobbe for at elevene i forbindelse med skoledagen stimuleres til fysisk aktivitet og 
styrke innsatsen for at alle barn i skolen lærer å svømme så tidlig som mulig.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
MRK forslagsstiller har endret det opprinnelige forslaget noe:  
Fra: «Jobbe for at elevene i løpet av skoledagen skal stimuleres til en times fysisk aktivitet og ...» 
Til: «Jobbe for at elevene i forbindelse med skoledagen stimuleres til fysisk aktivitet og …» 
 
 
Forslag nr. 37 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 
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• «Gi mulighet til å styrke faglig innhold i småskoler i distriktene ved å ta i bruk nye 
digitale løsninger og fjernundervisning.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 39 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gjennomføre universell utforming av samtlige undervisningsbygg i løpet av 10 år» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 40 
 
Forslagsstiller: Kristiansand Venstre (Agder) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Styrke skolebibliotekets funksjon som læringsarena.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 41 
 
Forslagsstiller: Ina Roll Spinnangr (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «At barn må få undervisningsmateriell ut i fra det nivået de befinner seg på.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 42 
 
Forslagsstiller: Ina Roll Spinnangr (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Øke andel undervisning i naturfag for elever fra ni til elleve år. I dag har norske 
elever lavest andel undervisning i naturfag blant de nordiske landene pr elev i denne 
aldersgruppen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 43 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  26 
Til linje:  27 
 
Forslagstekst: 
Stryke setningen: «Venstre vil at PPU-utdanningen i hovedsak skal forbeholdes studenter 
som har avsluttet mastergrad.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 45 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  37 
Til linje:  38 
 
Forslagstekst: 
Stryke «; fra og med ungdomstrinnet skal alle nytilsatte lærere ha 60 studiepoeng eller 
tilsvarende realkompetanse i faget de underviser i.» fra kulepunktet: 

• «Innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise; fra og med ungdomstrinnet skal alle 
nytilsatte lærere ha 60 studiepoeng eller tilsvarende realkompetanse i faget de 
underviser i.» 
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Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 49 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  39 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Endre første delsetning i kulepunktet «Øke opptakskravene på grunnskolelærerutdanningen 
ved å ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk, …» til: 
«Kreve bestått obligatorisk forkurs for studenter ved Grunnskolelærerutdanningen som har 
karakterer under 4 i norsk eller matematikk,» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 52 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  44 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet styrkes: 

• Innføre en sertifiseringsordning for lærere i samråd med berørte parter i 
skolesektoren, som skal sees i sammenheng med rett og plikt til kompetanseheving. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 56 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  53 
Til linje:  53 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Kreve at rektor og øvrig ledelse gjennomgår egen utdanning i skoleledelse.  
endres til: 

• «At rektor og øvrig ledelse skal få utdanning i skoleledelse.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 59 
 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande (Gamle Oslo, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  54 
Til linje:  54 
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Utvikle flere karriereveier i skolen, og legge til rette for en gjennomgang og 
modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse bedre 
reflekterer kompetanse.  

• Igangsette tiltak for øke antallet doktorgradsutdannede i undervisningsstillinger i 
grunnopplæringen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 60 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  11 
Fra linje:  54 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt 

• «Iverksette tiltak som sikrer rekruttering av samisk språkkompetanse, særlig for 
førskolelærere og lærere.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 62 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  9 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
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Tillegg i slutten av avsnittet: 
«Nasjonale prøver må ikke skape for mye byråkrati for læreren! De nasjonale prøvene må 
heller ikke gå ut over ordinær undervising ved at det blir øvd for mye på nasjonale prøver.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 64 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  12 
Fra linje:  12 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Derfor ønsker ikke Venstre karakterer fra barnetrinnet.» endres til: 
«Dersom det er kommuner som ønsker at skolene skal benytte karakterer fra 7. trinn vil 
Venstre åpne for dette.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 65) 
 
 
Forslag nr. 65 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Tilleggsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  12 
Fra linje:  20 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Åpne for karakterer fra 7. årstrinn.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 64) 
 
 
Forslag nr. 69 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande (Gamle Oslo, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  30 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Leddsetningen «...som et valgfag..» strykes fra setningen: 
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«Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn og gjøre det 
enklere for elever som har et fremmedspråk som morsmål å få formell opplæring i dette 
språket som et valgfag.»  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 70 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  32 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Setningen «Sidemålsopplæringen skal fortsatt være en viktig del av norskfaget.» endres til: 
«Sidemålsopplæring og samisk språkopplæring skal fortsatt være en viktig del av 
samisk/norskfaget.»  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 73 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  36 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Den samiske kulturen er unik og gjør Norge og Europa spennende og mangfoldig. Den 
samiske kulturen skal være synlig i hele Norge og samisk språk er en meget viktig del av 
kulturen. Venstre vil sikre språkutdanning for alle de tre største samiske språkene. Samisk 
språk må bli et reelt alternativ for det samiske samfunnet og for andre som ønsker det.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 77 
 
Forslagsstiller: Jacob Handegard (Arendal Venstre, Agder) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  41 
Til linje:  42 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• «Sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen, og vurdere tiltak som 
kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering 
av arbeidet med sidemål.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 78 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  42 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legge til «, eller fjerning av sidemålskarakteren i den videregående skolen.» 
til slutt i kulepunktet: 

• «Sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen, og vurdere tiltak som 
kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering 
av arbeidet med sidemål, eller fjerning av sidemålskarakteren i den videregående 
skolen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 79 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  12 
Fra linje:  43 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn 
• Gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne 

opplæringa også i den videregående skolen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 82 
 
Forslagsstiller: Sindre W. Mork (Moss, Østfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  13 
Fra linje:  8 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«I videregående skole er det vertskommunen som har ansvaret for skolehelsetjenesten. For 
å få en bedre samordnet og helhetlig skolehelsetjeneste bør det vurderes å gi 
fylkeskommunen en tydeligere rolle i tråd med deres ansvar for denne elevgruppen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 84 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  12 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Siste del av setningen «... på alle skoler» endres til «i alle kommuner» slik at kulepunktet blir 
lydende: 

• «Etablere rådgiverteam med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og 
yrkesveiledning på alle skoler i alle kommuner» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 85 
 
Forslagsstiller: Ingvild Tautra Vevatne (Asker, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  12 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktene  

• Etablere rådgiverteam med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og 
yrkesveiledning på alle skoler. 

• Ha flere lærer med spesialpedagogisk kompetanse på hver skole.  
endres til: 

• «Styrke spisskompetansen innen spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi og 
rådgivingstjenesten mot yrkeslivet på alle skolene. 

• Styrke den spesialpedagogiske kompetansen generelt hos alle lærere.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 86 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Redaksjonelt/Tilleggsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  14 
Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Presisering til slutt i kulepunktet: «... i løpet av fire år» slik at det lyder: 

• «Styrke skolehelsetjenesten gjennom en opptrappingsplan med 1000 nye 
helsesøstre i løpet av fire år.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 87 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  17 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktet: 

• Stramme inn på muligheten for å begynne på påbygning til generell 
studiekompetanse før fullført fagopplæring, for dermed å øke gjennomføringsgraden. 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 89 
 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  26 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt punkt på bakgrunn av bl.a. forslag 67 og 68 (etterfølgende punkter renummereres, og 
side 11 linje 4-5 og linje 15-16 flyttes hit): 
 
«1.2.5. Skolemiljø 
Venstre ønsker et sterkere fokus på arbeidsmiljøet i skolen. Et inkluderende og trygt miljø på 
skolen krever systematisk innsats. Mobbing kan aldri tolereres. De fleste skoler har gode 
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planer for å motvirke mobbing og uønsket atferd blant elever og lærere, men det er 
dessverre svært varierende om og hvordan planene gjennomføres. Mobbing kan få svært 
uheldige konsekvenser og kan føre til frafall i skolen, traumer og psykiske senvirkninger. 
Venstre vil understreke at det er skoleledelsens ansvar å sørge for et godt miljø på skolen, 
og at nødvendige tiltak for forebygge og fjerne mobbing igangsettes. 
  
Samtidig er det viktig med flere helsesøstre, kuratorer og psykologer i skolen. Venstre mener 
skolehelsetjenesten en viktig del av skolen, og en viktig del av sikkerhetsnettet i 
velferdsstaten. Likevel ser vi at tilbud fra skolehelsetjenesten er svært varierende. Derfor vil 
Venstre gi skolehelsetjenesten et nasjonalt løft. En helsesøster kan fange opp signaler om 
mistrivsel, skader og psykiske belastninger på helt andre områder enn lærere. Det er også 
viktig med bedre samordning mellom skoler, PP-tjeneste og barnevern. 
 
Elever har krav på et godt inneklima. Venstre mener staten må bidra økonomisk til at fylker 
og kommuner kan klare det løftet som bygging og rehabilitering av skolebygg representerer. 
 
Venstre vil: 

• At skoleledelsen har ansvaret for det psykososiale miljøet på skolen. 
• Sørge for løpende evaluering av skolenes arbeidsmiljø fra elever og lærere. 
• Gjennomføre en opptrapping i skolehelsetjenesten de neste fire årene. 
• Videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide 

den til også å gjelde friskoler. 
• Stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid ved bygging av nye skoleanlegg.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 90 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  32 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Frafallet i yrkes- og håndverksfag er fortsatt dramatisk høyt (50%) etter gjennomføring av 
reform -94 og Kunnskapsløftet (2006). Ut fra resultatene og omfattende forskning og 
evaluering synes det helt nødvendig å endre 2+2 modellen med sikte på langt større innslag 
av praksisopplæring første året på yrkesfagene. Venstre erkjenner at Norge har bruk for 
både «mestere og mastere». Yrkes- og håndverksfagene er meget viktige for landet. 
Utdanningsløpet må på en helt annen  måte enn i dag møte de arbeidsorienterte 
ungdommenes ønske om å bli kjent med og glad i faget, for så å bli motiverte for å ta den 
nødvendige teorien faget krever. Den første delen av praksisopplæringen må i hovedsak 
være organisert av skolene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 92 
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Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  36 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Venstre vil gi alle rett til grunn- og videreutdanning.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 95 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  13 
Fra linje:  39 
Til linje:  39 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gi økt status for yrkes- og håndverksfagene. Norge trenger både mestre og 
mastere. Målet for yrkesutdanningene er å holde oppe faglig kvalitet og standard i 
fagene, ikke studiekompetanse.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 98 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande (Gamle Oslo, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  14 
Fra linje:  2 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Kapittel 1.2.6 En helhetlig skoledag endres fra: 
 
«Venstre vil ikke ha en heldagsskole. Venstre prioriterer tiltak som bidrar til å heve kvaliteten 
på opplæringen fremfor økt timetall per uke. Flere timer ikke er ensbetydende med økt 
læring, og det er allerede stor mangel på faglærte lærere i skolen.  
 
Skolefritidsordningen (SFO) skal fortsatt være et frivillig tilbud, ikke en obligatorisk del av 
skoledagen. Venstre mener at kommunene må ha frihet til å organisere SFO. Venstre vil 
differensiere prisene på SFO, slik at de med høy inntekt betaler mer enn de med lav inntekt. 
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Evalueringer av den lovfestede ordningen med leksehjelp mellom 1.-4. trinn har vist at det er 
et lite målrettet tiltak hvis man vil hjelpe de elevene som trenger det mest. Venstre vil at 
midlene til denne ordningen skal overføres til frie midler til skolen. 
 
Venstre vil: 
• Ha differensierte satser i SFO. 
• Avskaffe den lovfestede leksehjelpen fra 1-4 trinn og gi skolene frihet til å utforme tilbudet 

slik de ønsker og til de elevene som trenger det mest.» 
 
til: 
 
«De aller fleste av de minste skolebarna oppholder seg på skolen også etter at skoledagen 
er ferdig. For disse er det viktig med et godt tilbud i tilknytning til skolen også etter skoleslutt. 
Venstre mener imidlertid ikke at det er riktig å prioritere en heldagsskole i den neste 
stortingsperioden. I stedet for økt timetall per uke vil Venstre prioriterer tiltak som bidrar til å 
heve kvaliteten på opplæringen i tillegg til å satse på en bedre skolefritidsordning. Flere timer 
er ikke nødvendigvis ensbetydende med økt læring, særlig ikke når det allerede er stor 
mangel på faglærte lærere i skolen. 
  
Skolefritidsordningen (SFO) skal fortsatt være et frivillig tilbud, ikke en obligatorisk del av 
skoledagen. Venstre mener at kommunene må ha frihet til å organisere SFO, men at det bør 
utformes kvalitetskrav. SFO skal ikke bare være en oppbevaringsplass for de minste 
skolebarna. I dag er det stor variasjon på kvaliteten på SFO mellom skoler og mellom 
kommuner. Venstre mener det er uheldig og vil øke kvaliteten på SFO. Venstre vil 
differensiere prisene på SFO, slik at de med høy inntekt betaler mer enn de med lav inntekt. 
  
Venstre mener organisert leksehjelp er et viktig tiltak, særlig for de svakeste elevene. Men i 
dag fungerer leksehjelpen ikke etter sin intensjon. Evalueringer av den lovfestede ordningen 
med leksehjelp mellom 1.-4. trinn har vist at det er et lite målrettet tiltak hvis man vil hjelpe de 
elevene som trenger det mest. Venstre vil derfor at midlene til denne ordningen skal 
overføres til frie midler til skolen, slik at skolene selv kan bestemme hvordan de best kan 
organisere leksehjelpen. 
  
Venstre vil: 

• Utarbeide kvalitetskrav til SFO. 
• Utarbeide rammeplaner for SFO med store muligheter for lokal tilpasning. 
• Ha differensierte satser i SFO. 
• Avskaffe den lovfestede leksehjelpen fra 1-4 trinn og gi skolene frihet til å utforme 

tilbudet slik de ønsker og til de elevene som trenger det mest.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 102 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  14 
Fra linje:  25 
Til linje:  25 
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Forslagstekst: 
Stryk «Friskoler skal ikke ha anledning til å generere fortjeneste til eierne gjennom direkte 
eller indirekte utbytte, og» fra setningen: 
«Friskoler skal ikke ha anledning til å generere fortjeneste til eierne gjennom direkte eller 
indirekte utbytte, og dDet må settes klare grenser for hvor mye skolepenger den enkelte elev 
skal betale.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 108 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande (Gamle Oslo, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  15 
Fra linje:  16 
Til linje:  16 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 2. FORSKNING OG HØYERE UTDANNING  
 
Forslag nr. 110 
 
Forslagsstiller: Hedmark Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  16 
Fra linje:  21 
Til linje:  23 
 
Forslagstekst: 
Setningene «Antall universiteter har økt, og flere høyskoler har signalisert ønske om å oppnå 
universitetsstatus. Venstre har som utgangspunkt at det ikke skal godkjennes flere 
universiteter i Norge før man har utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan fremtidens 
utdanningssektor i Norge skal se ut.» strykes. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 112 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  16 
Fra linje:  34 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Jobbe for å etablere profesjonsstudiet i medisin på minst ett nytt universitet i Norge 
innen 2025.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 113 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  16 
Fra linje:  34 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Sikre at midlertidige vitenskapelige ansatte skal kunne søke om driftsmidler ved 
institusjonene.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 114 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  16 
Fra linje:  41 
Til linje:  41 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Etablere en ordning med statlig støtte for å rekruttere internasjonalt anerkjente 
utenlandske forskere til norske universitet og høyskoler» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 118 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  16 
Fra linje:  49 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Stimulere utviklingen av digitale læringsressurser og fleksible 
undervisningsopplegg.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 119 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  17 
Fra linje:  26 
Til linje:  26 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og 
innovasjon med vekstpotensiale omsettes i næringsvirksomhet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 120 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  17 
Fra linje:  26 
Til linje:  26 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 121 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  17 
Fra linje:  47 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statlig finansiering. 
endres til: 

• «Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 122 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  17 
Fra linje:  48 
Til linje:  48 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• «Fjerne kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter.» 
endres til: 

• «Heve kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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Forslag nr. 123 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  18 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 124 
 
Forslagsstiller: Liberale studenter (NLSF)  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  18 
Fra linje:  6 
Til linje:  6 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «At vilkårene for studenter med barn bedres, gjennom et nasjonalt løft for 
studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 125 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  18 
Fra linje:  28 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Sikre Norges deltagelse i EU’s nye forskningsprogram «Horizon 2020», som starter i 
2014.  

• Øke forskningssamarbeidet med BRICS-landene. (Brasil, Russland, India, Kina og 
Sør-Afrika).» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 3. KLIMA OG ENERGI  
 
Forslag nr. 128 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Første setning i avsnittet «Venstres mål er å gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar 
energi og klimateknologi.» endres til: 
«Venstres mål er å gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar energi, klimateknologi og 
vil arbeide for ny teknologi som reduserer CO2-utslipp i olje- og gassproduksjonen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 129 
 
Forslagsstiller: Marit Kristine Vea (Grünerløkka, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  12 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Sett inn «sammenlignet med 1990» i setningen:  
«Norge må derfor ha som mål å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i Norge 
sammenlignet med 1990 innen 2020 gjennom kutt i ikke-kvotepliktig sektor og gjennom 
oppkjøp og sletting av EU-kvoter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 134 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  34 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Sett inn «og satse mer på forskning på fornybare energikilder» i setningen:  
«Ved å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og satse mer på forskning på fornybare 
energikilder, kan vi hjelpe andre land til raskere å avvikle kraftverk basert på fossile 
energikilder.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 135 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  34 
Til linje:  36 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Derfor vil Venstre utvikle en strategi for hvordan Norge kan bli en svingprodusent 
(grønt batteri) av fornybar energi til Europa, og ha klare vedtak om hvordan ny, fornybar 
energi kan erstatte fossil energi.» endres til: 
 
«Venstre vil utvikle en strategi for å sikre at norsk fornybar energi bidrar til å redusere globale 
klimautslipp. Herunder å utrede potensialet for å være «svingprodusent» av fornybar Energi 
til resten av Europa, og samtidig sikre kortreist kraft til bærekraftig kraftforedlende industri 
som leverer produkter til lavutslippssamfunnet i Norge.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 140 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  45 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Venstre vil utrede en ny finansieringsmodell for infrastruktur som bedre ivaretar både kraft-
produsenter, kraftforbrukere og det offentliges interesser.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 141 
 
Forslagsstiller: Aremark Venstre (Østfold) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  19 
Fra linje:  48 
Til linje:  49 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Behandle norske fornybare energiressurser som en verdifull handelsvare, nasjonalt 
og internasjonalt, på lik linje med norske olje- og gassressurser. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 146 
 
Forslagsstiller: Vestfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  20 
Fra linje:  13 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Øke midlene til forskning på alternative energikilder.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 151 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  20 
Fra linje:  47 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet endres til: 

• «Forby fossil oppvarming fra 2020, fase ut fossil oppvarming i offentlig bygg innen 
2018 og øke avgiften på fyringsolje i påvente av forbudet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 152 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  20 
Fra linje:  53 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 
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• «Styrke offentlig bestillerkompetanse og premiere innovative og miljøriktige 
anskaffelser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 153 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  20 
Fra linje:  54 
Til linje:  54 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 154 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  20 
Fra linje:  54 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Endre Enovas regler slik at privatpersoner og andre kan få støtte fra både Enova og 
kommunale klima- og energifond.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 156 
 
Forslagsstiller: Kristiansand Venstre (Agder) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  15 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Utarbeide en samlet marin verneplan for Skagerak og Nordsjøen, med tanke på å ta 
vare på naturressursene i et sterkt belastet område.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 158 
 
Forslagsstiller: Marit Kristine Vea (Grünerløkka, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  19 
Til linje:  19 
 
Forslagstekst: 
Legg til «og med sikte på å redusere statens risikoeksponering mot endringer i fremtidige 
olje- og gasspriser» til slutt i kulepunktet: 

• «Gjennomgå petroleumsbeskatningen med sikte på å gjøre skatteregimet mer 
miljøriktig og med sikte på å redusere statens risikoeksponering mot endringer i 
fremtidige olje- og gasspriser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 159 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  29 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Norge har alle forutsetninger for å videreutvikle seg som industrinasjon. Lange 
tradisjoner, kunnskap og tilgang på fornybar energi gir oss et godt grunnlag for å sikre 
fremtidig konkurransekraft.» endres til: 
 
«Norsk industri er basert på bærekraftig fornybar energi, og norske metallurgiske og 
prosessindustrielle forskningsmiljøer er verdensledende.  Venstre vil legge til rette for å 
videreutvikle disse verdensledende kunnskapsmiljøer for bærekraftig industriproduksjon. En 
offensiv klimapolitikk kan gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I tett samspill med 
industrien vil Venstre forsterke innsatsen for å redusere og fjerne utslippene. Vi ønsker å 
utvikle et avtalebasert system for støtte til teknologiutvikling og tiltak for klimagassreduksjon 
– slik at industriell forskning og testvirksomhet for ressurseffektive og klimavennlige 
produksjonsprosesser fortsatt skal skje i Norge. Venstre vil også legge til rette for at en 
videre utbygging og bedre utnytting av norsk fornybar energi også blir brukt til 
industriutvikling i Norge.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 160 
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Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  49 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Legge til rette for bedre finansieringsorninger for industribygg og næringsbygg i 
distriktene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 162 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Påbegynne fullskala rensing eller stenge gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad 
innen 2017.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 163 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Fjerne skjulte subsidiering av industri som ordningen med CO2-kompensasjon for 
industrien og gratiskvoter.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 164 
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Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Industrien skal være med å på betale for grønne sertifikater på lik linje med 
forbrukere.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 165 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  21 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Legge ned den norske kullutvinningen på Svalbard.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 166 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  3 
Til linje:  5 
 
Forslagstekst: 
Setningene «Godstransport må overføres fra vei til sjø og bane. Fossilt drivstoff må erstattes 
av elektrisitet og andre rene energiformer. Tettsteder og byer må bygges omkring 
kollektivknutepunktene slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres, og slik at folk kan nyte 
fleksible, klimavennlige transportløsninger.» endres til:   
 
«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.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 167 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «At alle nyanskaffelser av biler i det offentlige i hovedsak skal være klimabiler.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 170 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Utrede alternativer for en forbruksbasert bilavgift.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 172 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  22 
Til linje:  22 
 
Forslagstekst: 
Legge til ordene «- og hurtigbåt» i kulepunktet: 

• «Stille strenge miljøkrav i nye ferge- og hurtigbåtkonsesjoner og anbud.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 175 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
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Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Redusere utslipp fra skipsfart ved regulering av fart og gjennom strømforsyning fra 
land. 

endres til: 
• «Redusere utslipp fra skipsfart ved å legge til rette for strømforsyning fra land i 

havner, og bygge ut infrastruktur for LNG-drift (naturgass) av skip.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 176 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  25 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Arbeide for en global avgift på CO2-utslipp fra skip.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 177 
 
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag Venstre og Troms Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  37 
Til linje:  39 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet strykes: 
Utslippene fra landbruket henger også sammen med hva som produseres. Produksjon av 
kjøtt og animalske produkter medfører større utslipp enn produksjon av korn, grønnsaker og 
frukt. Venstre vil stimulere til større produksjon og konsum av vegetabilske produkter og 
avvikle den statlige markedsføringen av kjøttprodukter.  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 179 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  42 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Gjennomgå hele støttesystemet for landbruket med sikte på å få et mest mulig 
klimavennlig landbruk.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 182 
 
Forslagsstiller: Christian Pedersen (Ski, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  47 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Etablere regelverk for at skog ikke hogges før biologisk hogstmodenalder.  
endres til: 

• «Etablere regelverk som sikrer at vi øker andelen biologisk gammel skog og at skog 
ikke hogges før den når klimamessig optimal alder.» 

 
MRK forslagsstiller har endret det opprinnelige forslaget noe:  
Fra:  «Etablere regelverk som balanserer behovet for økt andel biologisk gammel skog og naturskog med skog i 
økonomisk hogstmoden alder.» 
Til: «Etablere regelverk som sikrer at vi øker andelen biologisk gammel skog og at skog ikke hogges før den når 
klimamessig optimal alder.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 183 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  51 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  



56 

• Stanse all nydyrking i myr  
endres til:  

• «Begrense nydyrking i myr og bevare all myr i områder der denne biotopen er truet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 184 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre, Sør-Trøndelag Venstre og Troms Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  52 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Legge ned opplysningskontorene for kjøtt.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 185 
 
Forslagsstiller: Sjur Skjævesland (Hamar, Hedmark) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  53 
Til linje:  53 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Opprettholde skogfondsordningen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 186 
 
Forslagsstiller: Sjur Skjævesland (Hamar, Hedmark) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  54 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sørge for at transport av trevirke ut til markedene gjøres mer effektiv og 
miljøvennlig.» 
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Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 187B 
 
Forslagsstiller: Christian Pedersen, Jonas Vevatne og Rebekka Borsch 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  33 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Økt bruk av tre som byggemateriale og til energiformål er viktige tiltak for å redusere 
klimagassutslipp. Trevirke kan erstatte stål og betong og bidra til lagring av karbon i 
konstruksjoner og bygg med lang levetid. I tillegg er det viktig å utnytte mer av biomassen I 
form av greiner og topper til energiformål. Eksisterende lovverk og mangelen på 
sertifiseringsordninger i Norge i dag sikrer ikke hensynet til biologisk mangfold og 
økosystemtjenester. Dette er nødvendig for å kunne få en bærekraftig utnyttelse av våre 
fornybare skog- og tømmerressurser.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 187C) 
 
MRK! Dette er et nytt forslag basert på opprinnelig forslag 187. Det er så pass endret både innholdsmessig og 
plasseringsmessig at det trolig behøver 2/3-flertall i landsmøtesalen for å realitetsbehandles.  
 
 
Forslag nr. 187C 
 
Forslagsstiller: Christian Pedersen, Jonas Vevatne og Rebekka Borsch 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  22 
Fra linje:  48 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Hindre skogreising på arealer som ikke naturlig har skog. 
• Utvikle en sertifiseringsordning for økt bruk av trelast og bioenergi som balanserer 

miljøhensyn og økonomiske hensyn. 
• Sikre at skogens andre økosystemtjenester ikke trues av økt bruk av tømmeruttak. 
• Gi en verdi på skog og vegetasjons økosystemtjeneste.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 187B) 
 
MRK! Dette er et nytt forslag basert på opprinnelig forslag 187. Det er så pass endret både innholdsmessig og 
plasseringsmessig at det trolig behøver 2/3-flertall i landsmøtesalen for å realitetsbehandles.  
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Forslag nr. 188 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  23 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Arbeide for at internasjonal transport blir omfattet av en ny klimaavtale.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 189 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  23 
Fra linje:  20 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Evaluere ordningen med kjøp av klimakvoter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 4. MILJØ  
 
Forslag nr. 190 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  24 
Fra linje:  4 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Tilgang på relevant informasjon er avgjørende for på ta gode miljøvalg, både for 
privatpersoner, bedrifter, virksomheter og offentlige instanser. Privatpersoner og 
offentlighetens rett til innsyn i bedrifter og virksomheters påvirkning av det ytre miljø er 
forankret i Miljøinformasjonsloven, og denne retten må gjøres langt bedre kjent enn hva som 
er tilfelle i dag.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 195 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  24 
Fra linje:  41 
Til linje:  41 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Avvikle tilskudd til drift i bratt terreng og andre land- og skogbrukstilskudd som 
svekker biologisk mangfold.  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 200 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  24 
Fra linje:  48 
Til linje:  48 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Støtte etablering av Preikestolen som nasjonalpark.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 201 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  25 
Fra linje:  12 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Formuleringen «ikke forekommer» endres til «begrenses» i setningen: 
«Venstre vil sette strenge krav til oppdrettsnæringen, slik at lus, rømming og næringslekkasje 
til naturlige økosystemer ikke forekommer begrenses.» 
 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 204 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  25 
Fra linje:  32 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Fjerne forbudet for bruk av vannscootere i områder hvor bruk av fritidsbåter med 
motor er tillatt.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 206 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  26 
Fra linje:  4 
Til linje:  4 
 
Forslagstekst: 
Tillegg «Ubåten må heves.» til slutt i kulepunktet:  

• «Fjerne faren for kvikksølvforurensning fra vraket etter U-864 utenfor Fedje. Ubåten 
må heves.» 
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Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 207 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  26 
Fra linje:  28 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Innføre en miljøavgift på plastposer. 
endres til:  

• «Innføre en vektbasert miljøavgift for all engangsemballasje av plast, inkludert 
plastposer.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 208 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  26 
Fra linje:  37 
Til linje:  37 
 
Forslagstekst: 
Tillegg «…og bygge ut flere landanlegg der fritidsbåtsflåten kan tømme kloakk.» 
til slutt i kulepunktet: 

• «Forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter nær land i de områder der dette representerer 
et miljøproblem og bygge ut flere landanlegg der fritidsbåtsflåten kan tømme kloakk.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 210 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  12 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 
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• Ha strenge nasjonale begrensinger for bruken av snøskutere og andre motoriserte 
terrengkjøretøy og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 213 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  22 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legg til «Helsevesenet skal automatisk kobles inn i alvorlige dyrevelferdsaker.» til slutt i 
avsnittet: 
«Venstre mener tilsynsmyndighetene må prioritere dyrevelferd høyere enn i dag, og at det 
forebyggende arbeidet må løftes og også omfatte oppfølging av mennesker som har dyr i sin 
varetekt. Helsevesenet skal automatisk kobles inn i alvorlige dyrevelferdsaker.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 217 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  28 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Ta initiativ til en ny dyrevelferdsmelding.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 218 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  33 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 
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• «Knytte god dyrevelferd til tilskuddsordningene i landbruket. Organiseringen må 
derfor vurderes ut fra denne målsetting.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 219 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  33 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Vurdere å opprette et eget dyrevelferdstilsyn, eller opprette en egen organisasjon for 
dyrevelferd underlagt Mattilsynet. 

endres til:  
• «Opprette et eget dyrepoliti, etter modell fra Sverige, som i samarbeid med 

Mattilsynet får ansvaret for å følge opp og etterforske dyrekriminalitet». 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 221 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre, Sør-Trøndelag Venstre, Nord-Trøndelag 

Venstre.  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  35 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Avvikle pelsdyroppdrett. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 224 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  38 
Til linje:  38 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 225 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  27 
Fra linje:  41 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Formulering «, og begrense bruk av antibiotika som vekstfremmer hos produksjonsdyr» 
strykes fra kulepunktet: 

• «Legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå 
antibiotikaresistens hos mennesker og dyr, og begrense bruk av antibiotika som 
vekstfremmer hos produksjonsdyr.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 232 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  28 
Fra linje:  10 
Til linje:  10 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gi kommuner som selv forsterker ordningene mulighet til å overta lokal forvaltning 
av statlige ENØK-tilskudd fra ENOVA.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 233 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  28 
Fra linje:  10 
Til linje:  10 
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Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gi kommuner mulighet til å finansiere økt støtte til ENØK-tiltak i regi av private 
gjennom lokalt påslag i den forbruksavhengige nettleien.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 235 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  28 
Fra linje:  29 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Venstre vil opprettholde Marka-grensen rundt Oslo og andre byer». 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 237 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  28 
Fra linje:  47 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Styrke internasjonal innsats for bevaring av biologisk mangfold, og støtte 
utviklingsland i deres tiltak for bevaring av biologisk mangfold.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 5. TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 
 
Forslag nr. 244 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  29 
Fra linje:  47 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg «Byggingen av Ringeriksbanen må bli en del av Intercity-utbyggingen.» 
etter setningen: 
«Dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer (Intercity-triangelet) og banebygging 
rundt de største byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i 
Norge, både for person- og godstransport. Byggingen av Ringeriksbanen må bli en del av 
Intercity-utbyggingen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 245 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  29 
Fra linje:  47 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg «En ny jernbanetunnel gjennom Oslo er en forutsetning for at utbyggingen av 
Intercity-triangelet skal få den ønskede effekten, og må derfor inngå som en del av 
utbyggingen.» etter setningen: 
«Dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer (Intercity-triangelet) og banebygging 
rundt de største byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i 
Norge, både for person- og godstransport. En ny jernbanetunnel gjennom Oslo er en 
forutsetning for at utbyggingen av Intercity-triangelet skal få den ønskede effekten, og må 
derfor inngå som en del av utbyggingen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 246 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  8 
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Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Formuleringen «Tredoble investeringene til jernbane» endres til «Kraftig øke investeringene 
til jernbane» i kulepunktet: 

• «Tredoble investeringene til jernbanen Kraftig øke investeringene til jernbane ut fra 
dagens nivå gjennom en kombinasjon av overføringer på statsbudsjettet og 
prosjektfinansiering.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 249 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Ordene «og Trønderbanen» legges til i kulepunktet: 

• Bygge et jernbanenett med dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 
km/t) og halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, 
Halden, Skien) og Trønderbanen innen 2025.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 250 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  13 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Ordene «og Møre» legges til i kulepunktet: 

• «Begynne planleggingen av fjernstrekningene mellom Oslo og Bergen, Trondheim, 
Stavanger og Møre, med sikte på bygging av høyhastighetslinjer.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 251 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  30 
Fra linje:  14 
Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Tillegg «Mellom Oslo og Trondheim må linja gå gjennom Gudbrandsdalen.» til slutt i 
kulepunktet: 

• «Begynne planleggingen av fjernstrekningene mellom Oslo og Bergen, Trondheim, 
Stavanger med sikte på bygging av høyhastighetslinjer. Mellom Oslo og Trondheim 
må linja gå gjennom Gudbrandsdalen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 252 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  17 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Gjennomføre traseomlegginger for å redusere rasfaren og redusere kjøretiden 
gjennom Drangsdalen på Sørlandsbanen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 254 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  20 
Til linje:  20 
 
Forslagstekst: 
Legge til ordene «og Meråkerbanen» til slutt i kulepunktet. 

• Bygge en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss, oppgradere linjene mot 
Stockholm og elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 255 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
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På side:  30 
Fra linje:  21 
Til linje:  21 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes. 

• Gi private mulighet til å bygge ut og drifte Ofotbanen. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 256 
 
Forslagsstiller: Nordland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  22 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Modernisere Nordlandsbanen. 
• Etablere dobbeltspor på Ofotbanen. 
• Initiere en prosess for utredning av jernbane i nord-områdene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 257 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  31 
Til linje:  31 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Bygge dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Egersund.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 259 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
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Fra linje:  31 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Bygge to nye krysningsspor på Kongsvingerbanen for å dramatisk redusere 
reisetiden på strekningen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 260 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  30 
Fra linje:  31 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Arbeide for å forlenge Nordlandsbanen til Troms og Finnmark.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 266 
 
Forslagsstiller: Terje Breivik 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  12 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Prioritere en forsert utbygging av kyststamvei Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim 
og tilgrensende veinett, inkludert fergefri E-39 fra Stavanger til Bergen. 

endres til: 
• «Prioritere en forsert utbygging av en ferjefri kyststamvei, E39 Kristiansand-

Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim, og tilgrensende veinett.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 268 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  31 
Fra linje:  14 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legge til «, inklusiv fergefri E6» til slutt i kulepunktet:  

• «Utbedre gjenværende flaskehalser og dårlige partier på E6 Trondheim - Fauske - 
Alta - Kirkenes, inklusiv fergefri E6.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 274 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  36 
Til linje:  36 
 
Forslagstekst: 
Legge til «som sikrer oppstart innen 3 år» i kulepunktet: 

• «Satse på sjøtransport, blant annet gjennom økte bevilgninger til havner og farleder, 
og en særskilt prosjektfinansiering av Stad skipstunnel som sikrer oppstart innen 3 år 
og innføring av nye virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 276 
 
Forslagsstiller: Stein Inge Dahn (Agder)  
Type forslag:  Styrkningsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  38 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Gjennomgå lostjenesten for å få en bedre ressursutnyttelse samtidig som sikkerheten 
ivaretas. 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 278 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  31 
Fra linje:  42 
Til linje:  42 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Ha full gjennomgang av anbodssystemet for kortbannettet for å oppnå betre 
konkurranse, auka rutefrekvens, billegare flyruter.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 279 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  42 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Utrede Forsvarets fremtidige behov for landingsstripe på Kjeller» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 280 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  42 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Utrede etablering av ny hovedsmåflyplass på Østlandet» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 281 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  42 
Til linje:   
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Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sørge for landstrøm i havner der det er stor trafikk med transport- og cruiseskip.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 282 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  31 
Fra linje:  48 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg «,innenfor handlingsrommet fastlagt av handlingsregelen» til slutt i setningen: 
«Venstre vil ha økt bruk av finansieringsmodeller som flerårige budsjetteringer, OPS og 
statsgaranterte obligasjoner, samt gjennomføringsmodeller som totalentreprise, innenfor 
handlingsrommet fastlagt av handlingsregelen.»:  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 283 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  32 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Legg til «og havneutbygging» til slutt i setningen: 
«Venstre vil etablere prosjektorganisasjoner i form av statlige utbyggingsselskap med 
helhetlig ansvar for planlegging og fullføring av store infrastrukturprosjekter, spesielt for 
jernbanen og havneutbygging.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 286 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  32 
Fra linje:  9 
Til linje:  9 
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Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i kulepunktet «…, og videre satsing på høyhastighetsbaner som kan knytte 
sammen de store byene i Sør-Norge»: 

• «Opprette en egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av InterCity-prosjektet, og 
videre satsing på høyhastighetsbaner som kan knytte sammen de store byene i Sør-
Norge.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 287 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  32 
Fra linje:  15 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Vurdere å dele opp statsbudsjettprosessen i årlige driftsbudsjett og flerårige 
investeringsbudsjett.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 289 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  32 
Fra linje:  15 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Skille ut ROM Eiendom fra NSB mot kompensasjon for inntektsbortfallet, og bruke 
selskapets aktiva strategisk for å realisere areal- og transportpolitiske målsettinger og 
finansiere jernbaneutbygging.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 6. NÆRINGSLIV 
 
Forslag nr. 294 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  25 
Til linje:  27 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre vil dele Innovasjon Norge i to ulike enheter, hvor den ene delen skal 
være en nyskapingsdel for gründere og bedrifter over hele landet, mens den andre delen 
skal være et virkemiddelapparat for bosetting og distriktsutviklingspolitiske formål.» endres 
til: 
«Venstre vil derfor gjennomføre en vurdering av mandatet og organiseringen av Innovasjon 
Norge.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 304) 
 
 
Forslag nr. 297 
 
Forslagsstiller: Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum, Akershus) og Oslo Venstre 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Formulering «..innføre en forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler, og..» 
strykes fra setningen: 
«Venstre vil innføre en forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler, og 
etablere en KapitalFUNN-ordning for å stimulere til at investorer med kapital og kompetanse 
går inn i prosjekter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 307) 
 
 
Forslag nr. 298 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  34 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
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Setningen «I tillegg vil Venstre erstatte nåværende tilbud på risikolån og garantier gjennom 
Innovasjon Norge med et offentlig forsterket mangfold av private risikokapitalfond 
(venturefond).» endres til: 
«I tillegg vil Venstre opprette flere såkornfond, hvor staten bidrar med risikokapital for 
bedrifter i samarbeid med private investorer.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 301 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst:  
Kulepunktet strykes: 

• Fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem 
ansatte. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 303 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  50 
Til linje:  50 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 304 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  50 
Til linje:  51 
 
Forslagstekst: 
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Kulepunktet  
 
endres til: 

• «Evaluere og eventuelt endre Innovasjon Norges mandat og organisering med mål 
om mer optimalt bruk av virkemidlene og ressursene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 294) 
 
 
Forslag nr. 305 
 
Forslagsstiller: Arbeidsgruppe for næring Akershus (Akershus) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  33 
Fra linje:  52 
Til linje:  52 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gi minoritseiere i oppstartsbedrifter et styrket rettslig vern og begrense 
omsetteligheten for aksjene de første årene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 307 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre og Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  34 
Fra linje:  6 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Innføre en ordning med forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler.  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 297) 
 
 
Forslag nr. 309 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  34 
Fra linje:  9 
Til linje:   
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Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Erstatte dagens statlige tilbud på risikolån med statlig forsterkede, private 
risikokapitalfond. 

endres til: 
• «Opprette flere såkornfond, hvor staten deltar med like vilkår som private investorer 

for å øke kapitalen som er tilgjengelig for oppstartsbedrifter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 310 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  34 
Fra linje:  10 
Til linje:  10 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Innføre konkursbeskyttelse etter modell av kapittel 7 og 11 i amerikansk konkurslov.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilt) 
 
 
Forslag nr. 311 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  34 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Etablere en ordning for å sikre at kapital er tilgjengelig i en tidlig fase av 
bedriftsetablering (pollenkapital).» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 314 
 
Forslagsstiller: Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  34 
Fra linje:  38 
Til linje:  39 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Opprette et regelråd som gjennomgår alle nye lover og regler for å unngå økte 
administrative byrder for næringslivet. 

endres til: 
• «Opprette et regelråd som gjennomgår alle eksisterende og nye lover og regler for å 

redusere og unngå økte administrative byrder og hindringer for næringslivet, med 
særlig fokus på hindringer knyttet til oppstart og videreutvikling av nye bedrifter.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 316 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  35 
Fra linje:  4 
Til linje:  4 
 
Forslagstekst: 
Stryke formuleringen «og ved fjerning av arveavgiften» fra setningen:  
«Det bør skje gjennom en gradvis avvikling av formuesskatten og ved fjerning av 
arveavgiften.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 318 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre og Sør-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  35 
Fra linje:  14 
Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Selge Investinors portefølje. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 320 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) og Unge Venstre 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  35 
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Fra linje:  16 
Til linje:  16 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fjerne arveavgiften for å gjøre generasjonsskifte lettere. 
endres til:  

• «Redusere arveavgiften for å gjøre generasjonsskifte lettere.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 322 
 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  35 
Fra linje:  18 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt delkapittel 6.4 (eksisterende 6.4 blir 6.5 etc) 
 
«6.4 Åpen og fri konkurranse 
Venstre vil styrke arbeidet med å sikre en fri konkurranse innenfor rammene av en styrt 
markedsøkonomi. Fri konkurranse er avgjørende for å fremme verdiskapende innovasjon og 
motvirke maktkonsentrasjoner i både næringsliv og i samfunnet. Det er også viktig at 
politikken som føres bidrar til å forsterke og forbedre spillereglene slik at de både sikrer 
innovasjon og utvikling og like vilkår for store og små bedrifter. 
  
Venstre vil: 

• Styrke Konkurransetilsynets uavhengighet, slik at tilsynet kan intensivere arbeidet 
mot uheldige konkurransehindringer og maktkonsentrasjoner. 

• Ha en årlig analyse av hvordan skatteregler, selskapslovgivning og offentlig 
regulering virker inn på målet om en åpen og fri konkurranse i regi av et uavhengig 
Finanspolitisk råd etter svensk modell.  

• At Norge skal delta aktivt i et internasjonalt samarbeid og å videreutvikle fri handel og 
like spilleregler på tvers av landegrensene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) (Basert på forslag nr. 292) 
 
 
Forslag nr. 325 
  
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  35 
Fra linje:  50 
Til linje:  50 
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Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet:  
«Derfor ønsker Venstre å begrense petroleumsindustriens beslag på høykompetent 
arbeidskraft gjennom bevisst begrensing i tildeling av nye konsesjoner. Slik vil det bli et 
marked, inkludert arbeidsmarked, for utvikling av et grønt næringsliv» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 326 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  13 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Styrke Petoro gjennom direkte finansiering over kontantstrømmen fra sokkelen. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 329 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre og Hedmark Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  36-38 
Fra linje:  20 (side 36) 
Til linje:  12 (side 38) 
 
Forslagstekst: 
Hele kap 6.6 (side 36, linje 20 - side 38, linje 12) endres til: 
 
«6.6 Landbruk  
Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matvaresikkerhet, verdiskapning, bosetning og 
kulturlandskap. Venstres mål er å sikre en trygg, langsiktig og miljøvennlig 
landbruksproduksjon. Med en stadig stigende befolkning i Norge, må vi ha en målrettet 
satsning for å øke den nasjonale matproduksjonen, og opprettholde vår nasjonale 
selvforsyningsgrad. Vi må derfor også sikre et lovverk som bidrar til et sterkt jordvern, for å 
sikre at også fremtidige generasjoner får muligheten til å opprettholde en nasjonal 
matproduksjon 
Venstre vil gi landbruket muligheter til utvikling, og tar utgangspunkt i bonden som 
selvstendig næringsdrivende. Bondens arbeid skal imidlertid verdsettes, og de som satser på 
landbruk må gis rammebetingelser som kan gi mulighet til en inntekt som er på linje med 
andre yrker. Venstre ønsker derfor å videreføre tilskuddsordninger som gir landbruket en 
økonomisk trygghet i bunn, samtidig som det må legges til rette for et økt handlingsrom for å 
utvikle landbruket som næring for den enkelte bonde. Det må også legges til rette for 



82 

nyinvesteringer i landbruket, og statlig virkemidler må forbedres for å redusere 
kapitalutgiftene i næringen. 
 
Venstre vil: 

• Videreføre overføringer til landbruket som gir en inntektsutvikling på linje med andre 
yrker.  

• Modernisere landbrukspolitikken gjennom å spisse tilskuddsordningene mot biologisk 
viktig kulturlandskap, og prioritere utvikling av  grovforbaserte produksjoner fremfor 
etableringer som krever økt kraftforimport. 

• Forbedre statlige virkemidler i forbindelse med bruksutbygging. 
 
6.6.1 Forenkling 
Venstre ønsker en gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en 
modernisering.  Venstre vil oppheve delingsforbudet i jordloven og gi kommunene frihet til å 
fastsette egne grenser for bopliktknyttet til landbrukseiendom. En oppheving av 
delingsforbudet vil legge til rette for gode løsninger i eier- og bruksutvikling og en bruk av 
arealene som vil være i samsvar med fremtidsrettet landbrukspolitikk. Unødvendig regelverk 
som vanskeliggjør bondens hverdag skal fjernes. 
 
Venstre mener det må foretas en modernisering av melkeproduksjonen.  Mange reguleringer 
av samdrifter bør oppheves, siden samdrifter åpenbart vil være en løsning mange bønder 
ønsker i fremtiden, og vil være viktig for å sikre rekruttering. Økonomien i samdriftene må 
styrkes.  For å legge til rette for flere unge motiverte bønder vil Venstre innføre en ordning 
med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris. Venstre mener en naturlig motytelse 
vil være at kvotene ikke kan selges videre før etter et bestemt antall år. 
 
Venstre vil: 

• Gjennomgå jordbruksavtalen med sikte på å endre, forenkle og demokratisere 
forhandlingene. 

• Gi kommunene økt frihet til å fastsette grenser for boplikt på landbrukseiendommer 
innenfor et nasjonalt regelverk. 

• Oppheve odelsløsningsretten, men videreføre åsetesretten for 
landbrukseiendommer.  

• Fjerne delingsforbudet i jordloven. 
• Innføre friere omsetning av melkekvoter. 
• Prioritere oppstartskvoter i melkeproduksjonen til redusert pris, for å styrke 

rekruteringen til næringen. 
• Bedre økonomien for samdriftene. 
• Legge til rette for økt konkurranse i matindustrien. 
• Innføre et klart skille mellom forvaltning og forretning i virksomheten til 

landbrukssamvirket. 
 
6.6.2  Lokal matproduksjon 
Venstre vil stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke. Dette er viktig for 
fremtidens landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst for levende bygdesamfunn i hele 
landet. Regelverket for produksjon, distribusjon og servering er ofte en hemsko for at 
produsenter skal lykkes. Venstre vil øke satsningen på geografiske opprinnelsesmerking og 
liberalisering av regelverket for foredling av mat på egen gård. Lokal produksjon og 
omsetning av alkoholholdige drikkevarer bør tillates. 
 
Venstre vil:  

• Styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntektene direkte i 
markedet. 
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• Oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredlingen skjer på egen gård, men 
tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas. 

• Tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne 
internettsider, slik Vinmonopolet har adgang til. 

• Tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til 
disse. 

 
6.6.3  Bærekraftig matproduksjon 
Venstre har som mål å øke produksjon og forbruk av økologisk mat. For varig fruktbarhet i 
jorda, rent vann, dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet er økologisk landbruk et viktig 
alternativ. Det må imidlertid være klare mål om volumproduksjon innen økologisk landbruk, 
det må stimuleres til produksjon av mat og ikke utelukkende tilskuddstilpasset drift uten 
produksjonsmål. Venstre sitt mål med økologisk landbruk er derfor å styrke tilbudet og 
etterspørselen etter økologiske varer. 
 
Venstre vil også styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible 
endringer. Bioteknologien gir store muligheter for fremtidig matproduksjon, men Venstre vil 
her legge føre var prinsippet til grunn.  For å hindre effekter i naturen som vi ikke kjenner 
rekkevidden av, er det ønskelig å forby genmodifiserte produkter i Norge.  
For å utnytte våre naturressurser til matproduksjon og hindre tap av biologisk mangfold i vårt 
vidstrakte landskap, er det ønskelig å øke bruken av utmarka til beiting. Det må derfor legges 
opp til økt utmarksbeiting. Reindrifta er den samiske kulturbærer som også utnytter 
marginale naturressurser på fjell og vidde. Reindriftens arealer må sikres for fremtida. 
Reintallet må for øvrig bedre tilpasses beitegrunnlaget i de forskjellige delene av landet. 
For å kunne gjennomføre en økning i utmarksbeitet, må en større del av uttaket av rovdyr 
rettes mot konkrete skadedyr. Erstatningsordningen for tap av husdyr og rein må også 
speilvendes, slik at alle tap utover normaltapet erstattes, om ikke forvaltning klarer å 
sannsynliggjøre annen dødsårsak for dyrene. 
 
Venstre vil: 

• Gi momsfritak for økologisk mat. 
• Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruk. 
• Forbedre tiltak for drenering av landbruksjord. 
• Forby genmodifisert mat i Norge. 
• Sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. 
• Legge til rette for økt grovforbasert matproduksjon og økt utmarksbeite. 
• Tilpasse reintallet til det lokale beitegrunnlaget. 
• Endre erstatningsordningen for tap av husdyr og rein, slik at bevisbyrden 

speilvendes, og alle tap utover normaltapet erstattes om ikke annen dødsårsak kan 
sannsynliggjøres. 

 
6.6.4  Skogbruk 
Skogbruket skal oppfylle mange av samfunnet sine behov. Skogen skal produsere trevirke 
for å dekke våre behov for bygningsmaterialer og energi. Den skal være et sted for 
rekreasjon og kvile for befolkningen og være leveområde for dyr og planter. 
Skogbruket skal også bidra med en inntekt til våre mange landbruksforetak, og vil i mange 
tilfeller være det nødvendige tillegget som trengs for å kunne sikre en nødvendig inntekt i 
landbruket. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig konkurranse i tømmeromsetningen, slik at 
landets skogeiere får en pris for sagtømmer, massevirke og energivirke, som reflekterer den 
reelle markedsverdien disse ressursene har.  
 
Skogen er også den viktigste deponeringsmulighet vi har for klimagasser, samtidig som 
skogen produserer store mengder med ressurser som en del av det naturlige kretsløpet for 
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karbon. Det er derfor viktig å øke skogproduksjonen i Norge. Skogen bør hogges når den når 
biologisk hogstmodenhetsalder, og hindre at det oppstår netto utslipp av CO_ fra skogen. 
Samtidig vil uttaket av trevirke bidra til en ressurstilgang som muliggjør produksjon av trelast 
og bioenergi, som kan erstatte bruk av betong, stål, plast, kull, olje og gass, og bidra til 
reduksjon av de globale klimautslippene. Arbeidet med å øke bruken av trelast og bioenergi 
må styrkes på nasjonalt plan. 
 
Det må gjennomføres en målrettet og systematisk politikk for etablering av ny skog 
umiddelbart etter hogst, med mål om at skogen skal bidra til en høyest mulig binding av CO2. 
På samme vis må nødvendige tiltak gjennomføres for å hindre at skog hogges før den er 
biologisk hogstmoden, da det må være et overordnet mål å maksimere bindingen av 
klimagasser. 
 
Venstre vil: 

• Bidra til et tømmermarked som sikrer skogeierne en markedsriktig pris for 
sagtømmer, massevirke og energivirke. 

• Benytte skogen aktivt for å øke deponeringen av klimagasser. 
• Hindre hogst av skog før biologisk hogstmodenhetsalder. 
• Stimulere til etablering av ny skog, med mål om høyest mulig binding av klimagasser, 

med en aktiv og målrettet skogkultursatsning.  
 
6.6.5   WTO og internasjonal handel 
Venstre ønsker en ny WTO avtale for å sikre rettferdig handel med matvarer. Norge må 
aktivt arbeide for å realisere en ny avtale, men den må ikke gi som resultat et tollvern som 
umuliggjør vår nasjonale matproduksjon 
 
Venstre vil: 

• Arbeide aktivt for en ny WTO avtale. 
• Avvikle norsk eksportstøtte.»  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 330 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  22 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legge til ordene «og matproduksjon» til slutt i avsnittet: 
Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Norsk 
landbruk er viktig for bosetting i hele landet, for biologisk mangfold, og for kulturlandskap og 
matproduksjon.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 332 
 
Forslagsstiller: Nord-Fron Venstre (Oppland) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Rovdyrpolitikken må ikke svekke norsk matproduksjon. Fôrpotensialet i utmark er viktig for 
å nå målet om økt norsk matproduksjon. Dyr på utmarks beite bidrar til økonomisk 
bærekraftig produksjon av mat, også økologisk. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av 
kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.  Store rovdyr påfører beitedyr 
store lidelser.  Rovdyrforliket må følges opp slik at utnyttelsen av beiteressursene sikres.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 333 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«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.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 334 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  30 
Til linje:  30 
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Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Målet må være at bønder som tilpasser seg omlegging i samsvar med dette skal være 
sikret en lønn og inntektsutvikling på linje med bransjer og næringer det er naturlig å 
sammenligne seg med.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
 
Forslag nr. 338 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  36 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legg til «og fremme dyrevelferden.» til slutt i kulepunktet:  

• «Modernisere landbrukspolitikken, gjennom å spisse tilskuddsordningene mot 
biologisk viktig kulturlandskap, fjerne miljøskadelige subsidier, og oppdatere 
skogslovgivingen og fremme dyrevelferden.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 342 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  44 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Det er økonomisk og demokratisk problematisk at store markedsaktører er tillagt 
markedsreguleringsansvar og har unntak fra konkurranseloven. Venstre vil skille rollene som 
produsent og markedsregulator og legge til rette for økt konkurranse i matindustrien.» endres 
til:   
 
«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.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 344 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  47 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstre vil endre regelverket for samdrift, slik at flere kan være med. Også samdrifter bør 
kunne få leie kvote, og kvotetakene bør vurderes hevet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 346 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  36 
Fra linje:  52 
Til linje:  52 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fjerne odels- og åsetesretten. 
endres til: 

• «Venstre vil fjerne odelsretten, men opprettholde åsetesfradrag ved generasjonsskifte 
til unge brukere < 35 år innen familien, lempe på delingsforbudet i Jordloven.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 349 
 
Forslagsstiller: Granvin Venstre (Hordaland) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Innføre friere omsetning av melkekvoter. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
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Forslag nr. 351 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  4 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legg til «, så lenge driften er basert på grovfôrtilgang i nærområdet» til slutt i kulepunktet:  
• «Oppheve geografiske begrensinger i samdrifter og heve produksjonstaket både for 

samdrifter og enkeltbruk, så lenge driften er basert på grovfôrtilgang i nærområdet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 355 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  7 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Kritisk gjennomgå alle markedsreguleringer, kvoter og målpriser for å se om de er 
nødvendige og hensiktsmessige for å nå landbrukspolitiske mål.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 356 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  7 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Fjerne omsettingsavgiften på landbruksprodukter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 357 
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Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  12 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Legg til «, for å stimulere større mangfold under forutsetning av at helsemessig 
matvaretrygghet opprettholdes.» til slutt i setningen: 
«Venstre vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisering av 
regelverket for foredling av mat på egen gård, for å stimulere større mangfold under 
forutsetning av at helsemessig matvaretrygghet opprettholdes.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 358 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  18 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Fjerne «pasteuriserings» fra kulepunktet: 

• «Oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredlingen skjer på egen gård, men 
tilpasse pasteuriseringsregelverket slik at forbrukernes helse ivaretas.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 359 
 
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  22 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt  kulepunkt: 

• «Tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning 
til disse, også på søndager.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 361 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  24 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre har som mål at 17 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 
skal være økologisk.» strykes. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 362 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  29 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Legg til «, samtidig som det legges godt til rette for knutepunktbasert fortetting uten hinder av 
jordvernhensyn, særlig i nærheten av stasjoner for skinnegående kollektivtrafikk.» til slutt i 
setningen: 
 «Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible 
endringer, samtidig som det legges godt til rette for knutepunktbasert fortetting uten hinder 
av jordvernhensyn, særlig i nærheten av stasjoner for skinnegående kollektivtrafikk.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 363 
 
Forslagsstiller: Martin Gran (Sande, Vestfold) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  29 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke 
jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer.» endres til: 
 
«Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Med en stadig voksende befolkning 
trenger verden stadig større mengder mat. Derfor er det særdeles viktig at dyrkbare områder 
blir vernet for irreversible forandringer. Venstre ønsker en politikk der man verner om dyrket 
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mark ved å tenke alternativt for å ivareta disse ressursene. Et mål for Venstre er å sikre den 
dyrkede marken slik at Norge i størst mulig grad kan være selvforsynt med mat og kan bidra 
med den totale matproduksjonen som ligger under press av blant annet klimautfordringene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 364 
 
Forslagsstiller: Granvin Venstre (Hordaland) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  34 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legg til «, og vil med den kunnskap vi har i dag, ikke godkjenne genmodifisert mat for salg i 
Norge.» til slutt i setningen: 
«Forskning rundt og utvikling av genmodifisert mat skal underlegges streng kontroll og 
regulering, og Venstre vil legge føre var-prinsippet til grunn, og vil med den kunnskap vi har i 
dag, ikke godkjenne genmodifisert mat for salg i Norge.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 367 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  38 
Til linje:  38 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Øke beitetilskuddet og vurdere omfordeling av dyretilskudd til beitetilskudd for å få 
flere dyr på beite. Det er god dyrevelferd.»  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 370 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  41 
Til linje:   
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Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk 
landbruksproduksjon. 

endres til: 
• «Gi økt investeringstilskudd for bønder som ønsker å legge om til økologisk 

landbruksproduksjon, samtidig som det settes større krav til kvalitet». 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 371 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  37 
Fra linje:  43 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. 
endres til: 

• «Ha like strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen som 
sammenlignbare land.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 376 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  9 
Til linje:  10 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Arbeide aktivt for en ny WTO-avtale og om nødvendig gjøre norske innrømmelser 
knyttet til tollsatser for å få dette til. 

endres til: 
• «Endre støtteordningene til norsk landbruk i mer miljøvennlig retning selv uten ny 

WTO-avtale og avvikle all støtte som evt. stimulerer til eksport.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 378 
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Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Siste del av kulepunktet «med sikte på forenkling.» strykes: 

• «Ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og deltakerloven med sikte på 
forenkling.»  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Se forslag nr. 380) 
 
 
Forslag nr. 380 
 
Forslagsstiller: Ola Elvestuen, Møre og Romsdal Venstre, Nordland Venstre m.fl.  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og deltakerloven med sikte på forenkling.  
endres til: 

• «Gjennomgå deltakerloven med sikte på forenkling og økt fleksibilitet. 
• Oppdatere råfiskloven for å sikre høyere ressurskvalitet og økt lønnsomhet, samtidig 

som hovedelementene i loven skal bestå.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 381 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  34 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «øke fiskerfradraget. 
• styrke ordningen med næringstiltak i fiskeriene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 382 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  34 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Forenkle reglene rundt fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge 
redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet mellom valg av flåtegruppe. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 384 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  38 
Fra linje:  46 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i 
norske havområder.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 385 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  18 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• La oppdrettsnæringen betale for de miljøulempene næringsvirksomheten medfører. 
endres til: 

• «Utarbeide nytt regelverk med innføring av areal/produksjonsavgift til 
vertskommunenen som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 386 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  21 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Flest mulig nye konsesjoner bør være grønne konsesjoner.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 387 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  21 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte de mot nye grønne konsesjoner 
med økt tillatt produksjon.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 388 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  21 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» skal gradvis strammes inn 
etterhvert som det utvikles mer miljøvennlig løsninger i næringen. Kravene må 
omfatte utslipp av næringssalter, i tillegg til lakselus og rømmning.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 389 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  21 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Alle nye konsesjoner til oppdrettsanlegg skal auksjoneres bort. Inntektene skal deles 
mellom lokale og nasjonale myndigheter.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 392 
 
Forslagsstiller: Oppland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  43 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Norge som destinasjon har flere ganger blitt kåret til verdens beste reisemål, noe 
som bekrefter at reiseliv er en næring også for fremtiden. Reiseliv er blant våre fire største 
næringer og en av de viktigste for internasjonal merkevarebygging av Norge. Dette forplikter, 
ikke bare for næringen selv, men også Norge.» endres til: 
 
«Reiselivet er en av de raskest voksende næringene på verdensbasis og en av Norges 
største eksportnæringer. Som en arbeidsintensiv næring er den også viktig for 
sysselsettingen, - særlig i distriktene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 394 
 
Forslagsstiller: Oppland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  39 
Fra linje:  47 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen gis større forutsigbarhet. Venstre 
mener at det trengs en tydeligere profesjonalisering av næringen. Det må iverksettes tiltak 
både innen produktutvikling, destinasjonsutvikling og markedsføring.»  endres til: 
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«Næringen har på grunn av et høyt innenlands kostnadsnivå svært vanskelige 
konkurransevilkår på det internasjonale markedet. Det er derfor viktig at de siste årenes økte 
markedsføringsinnsats av Norge som reisemål i utlandet gjøres mer målrettet mot mer 
kjøpesterke kundegrupper. Dette krever og vil fortsatt kreve en stor omstilling av næringen 
og en endring og oppgradering av de produkter som tilbys det internasjonale markedet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 398 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  40 
Fra linje:  12 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Øke fiskekvoten for turistfiske til 25 kg. 
endres til: 

• «Oppheve utførselsekvoten av fisk for turister dersom fisken er fanget i forbindelse 
med organisert turistfiske» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 399 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  40 
Fra linje:  13 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes:  

• Øke innsatsen på forskning tilknyttet reiseliv. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 400 
 
Forslagsstiller: Oppland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  40 
Fra linje:  14 
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Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Gi utenlandske bussjåfører i reiselivsnæringen tilfredsstillende muligheter å jobbe i 
Norge. 

endres til: 
• «Utenlandske og norske turbussoperatører må sikres like konkurransevilkår.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 401 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  40 
Fra linje:  18 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Vurdere eget reiselivsdepartement.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 7. ØKONOMI OG MARKED 
 
Forslag nr. 407 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  4 
Til linje:  5 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre vil ha et skattesystem som er basert på at alle skal betale skatt etter 
evne.» endres til: 
«Det viktigste formålet med skattesystemet er å bringe inntekter til stat og kommune for å 
løse offentlige oppgaver og finansiere gode velferdstilbud. I tillegg er skatt et viktig politisk 
virkemiddel for å styre atferd og utjevne inntekt.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 410 
[Opprinnelig (deler av) forslag nr. 393 i landsstyrets behandling] 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  25 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
Tillegg først i avsnittet:  
«Handlingsregelen skal reflektere forventet realavkastning fra Statens Pensjonsfond – 
Utland. Om dette forholdet over tid viser seg å ikke stemme overens vil Venstre være åpen 
for å korrigere handlingsregelen i samsvar med dette.»  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 421) 
 
 
Forslag nr. 411 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  25 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
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Tillegg først i avsnittet:  
«Handlingsregelen skal reflektere forventet realavkastning fra Statens Pensjonsfond – 
Utland. Denne avkastningen har over tid vist seg å være nærmere 3 enn 4 prosent. Av 
hensyn til framtidige generasjoner vil Venstre derfor nedjustere handlingsregelen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 413 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  25 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg først i avsnittet:  
«Statens pengebruk er i dag betydelig under det handlingsregelen legger opp til. Å øke 
pengebruken fra dagens allerede ekspansive nivå vil være svært skadelig for økonomien, 
spesielt for konkurranseutsatte næringer. Samtidig er realavkastningen av Oljefondet under 4 
% så langt. Venstre mener dette taler for at man bør utrede konsekvensene av å senke 
prosentsatsen i handlingsregelen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 420) 
 
 
Forslag nr. 416 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  31 
Til linje:  31 
 
Forslagstekst: 
Legge til «,miljø- og klimatiltak» i setningen:  
«Følge handlingsregelen og prioritere bruken til utdanning, forskning, infrastruktur, miljø- og 
klimatiltak og vekstfremmende skatte- og avgiftskutt». 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 420 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  33 
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Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Utrede konsekvensene av en lavere prosentsats i handlingsregelen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 413) 
 
 
Forslag nr. 421 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  33 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Påse at handlingsregelen i størst mulig grad reflekterer realavkastningen på 
oljepengene». 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 410) 
 
 
Forslag nr. 424 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstres sosialliberale politikk ser et godt fungerende marked som helt grunnleggende for 
utvikling og velstand for stadig flere. Finanskrisen har vist at det er nødvendig med strengere 
reguleringer av finansmarkedene. Finansinstitusjoners valg vil i stor grad påvirke folks 
privatøkonomi, derfor er det nødvendig at disse har klare rammebetingelser og reguleringer 
som er vedtatt politisk.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forsalgene 425-429) 
 
 
Forslag nr. 425 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  41 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Norge må internasjonalt være en pådriver for åpenhet omkring og tiltak for å 
begrense skatteparadisenes rolle i finansmarkedene. Norske selskaper der staten er 
en vesentlig eier skal ikke kunne operere via skatteparadiser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 426 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «At skattlegging av finanstransaksjoner bør være et virkemiddel for å oppnå ønsket 
adferd.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 427 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Norske og utenlandske tilbydere i offentlige anbudskonkurranser skal måtte gi lik 
informasjon om egen økonomi og eierskap.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 428 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  41 
Fra linje:  45 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Utenlandske banker som skal drive i Norge må gjøre dette gjennom datterselskaper, 
ikke gjennom filialer, slik at de blir underlagt norsk regulering.  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 429 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  41 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Når banker er konkurs skal det gjennomføres en normal konkursbehandling. Eiere 
og andre interessenter må dekke tap ut fra vanlig konkurslovgivning. Tapene må på 
bordet før det offentlige eventuelt går inn, og påtar seg ansvar for hvordan 
samfunnskritiske deler av banken bør videreføres.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 431 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  42 
Fra linje:  15 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Legge til «reduksjon av skattesatsen» i setningen: 
«Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget, 
reduksjon av skattesatsen og en lavere verdsettelse av aksjer.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 439 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  42 
Fra linje:  34 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Stimulere til økt sparing gjennom å heve skattefradraget for sparing i individuelle 
pensjonsspareordninger (til 40 000 årlig) og heve både prosentsats og årlige og 
samlede beløpsgrenser i BSU-ordningen.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilt) 
 
 
Forslag nr. 442 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  42 
Fra linje:  34 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Sette ned en skattekommisjon som skal utarbeide forslag til et mer effektivt og 
vekstfremmende skatte-og avgiftssystem.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 443 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  42 
Fra linje:  34 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Flate ut og redusere arbeidsgiveravgiftssatsene i forbindelse med et fremtidig 
skatte- og avgiftsskifte.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 434) 
 
 
Forslag nr. 445 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
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Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  42 
Fra linje:  47 
Til linje:  48 
 
Forslagstekst: 
Stryk «gi momsfritak for frukt, grønt og økologisk mat og samtidig» fra kulepunktet: 

• «Endre og forenkle momssystemet ved å gi momsfritak for frukt, grønt og økologisk 
mat og samtidig likestille momssatsen på øvrig mat med andre varer og tjenester.»  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 450 
 
Forslagsstiller: Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  43 
Fra linje:  26 
Til linje:  26 
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktet: 

• Kreve at kontonummer blir personlig og følger kunden, ikke banken, slik at det blir 
enklere å bytte bank. 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 451 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre, Akershus Venstre og Troms Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  43 
Fra linje:  27 
Til linje:  27 
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktet: 

• Unnta kredittkortgjeld fra rentefradraget.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 453 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  43 
Fra linje:  28 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Stille strengere krav til selskaper som tilbyr lån med høy rente, og utrede 
innføring av en maksgrense for hvilken effektiv rente som gyldig kan avtales.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 8. HELSE 
 
Forslag nr. 456 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  44 
Fra linje:  19 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Dagens IKT-systemer i helsevesenet er bygget rundt virksomheten og setter ikke pasienten 
i fokus. Venstre vil ta i bruk teknologiske løsninger for å gjøre pasienthverdagen mer 
brukervennlig og interaktiv, og samtidig styrke pasientsikkerheten og personvernet. Dette vil 
også være mer effektivt og ressursbesparende for helsevesenet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 458 
 
Forslagsstiller: Ingvild Boe Hornburg (Vestre Aker, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  44 
Fra linje:  31 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Styrke pasientrettighetsloven ved å dekke pasienters utgifter til private eller 
utenlandske sykehus etter en generell tidsfrist, og innføre sykdomsspesifikke 
garantier som utløser samme rettighet ved fristbrudd.  

endres til:  
• «Styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å dekke pasienters utgifter til 

private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 461 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  44 
Fra linje:  41 
Til linje:  41 
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Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Gi kommuner og sykehus større fleksibilitet i å bruke alternative turnusordninger, 
som nordsjøturnuser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 462 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  7 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Forutsigbarhet i den kommunale planleggingen er også viktig for å sikre gode 
helsetjenester. Venstre vil derfor fjerne den kommunale egenandelen for ressurskrevende 
brukere.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 463 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  13 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Styrke mulighetene for praksisnær kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten 
for å sikre god og stabil kvalitet på tjenestetilbudet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 464 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  18 
Til linje:  19 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Styrke sykehjemmene og hjemmesykepleien faglig slik at de kan ta økt ansvar for 
behandling, rehabilitering og pleie av pasienter i livets sluttfase. 

endres til: 
• «Tydeliggjøre kommuneoverlegens rolle som medisinsk faglig leder for kommunens 

helsetjenester.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 465 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  20 
Til linje:  21 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet:  

• Gi investeringsstøtte til etablering av lokale behandlingsplasser der det er nødvendig 
for å fullfinansiere samhandlingsreformen.  

endres til: 
• «Gi investeringsstøtte til etablering av lokalmedisinske sentra der det er nødvendig 

for å fullfinansiere samhandlingsreformen. Det er av avgjørende betydning at 
intensjonene med reformens forebyggende strategier følges opp med statlige 
tilskudd.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 466 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  26 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktene: 

• Gi foreldre med syke barn under 13 år rett til å være sammen med barnet inntil 10 
dager i året og få utbetalt full lønn for dette. 

• Sikre foreldre lønn for å følge barn under 18 år til sykehus.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 467 
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Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  29 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Foreta en gjennomgang av dagens beregningsmodeller for sykehjemsplasser.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 468 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  29 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Endre finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for å gi bedre tilgjengelighet for 
pasientene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 469 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  29 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt. 

• «Legge til rette for at leger i kommunehelsetjenesten kan delta i vaktordning utover 
65 år.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 470 
 
Forslagsstiller: Vestfold Venstre  
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Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  29 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepukt: 

• «Åpne for at pleiepenger kan ytes også under 50%.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 471 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  29 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Fullfinansiere samhandlingsreformen ved å øke tilskuddene til investeringer og 
oppbygging av forebyggende tiltak.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 472 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  43 
Til linje:  43 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstre vil sikre at den akuttmedisinske kjede er nær nok befolkningen til å skape trygghet 
og forutsigbarhet, har nødvendig kompetanse til å håndtere akuttmedisinske tilstander og er 
faglig integrert i spesialisthelsetjenesten.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 473 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
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På side:  45 
Fra linje:  44 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre vil beholde helseforetaksmodellen, men ser at det er svakheter i dagens 
system knyttet til ansvarsfordeling og byråkratisering.» endres til: 
«Venstre ser at det er svakheter knyttet til dagens system med ansvarsfordeling og 
byråkratisering.»  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 478) 
 
 
Forslag nr. 474 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  45 
Fra linje:  44 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre vil beholde helseforetaksmodellen, men ser at det er svakheter i dagens 
system knyttet til ansvarsfordeling og byråkratisering.» endres til: 
«Venstre vil ha en revisjon av gjeldende helseforetaksmodellen med formål å avvikle de 
regionale helseforetakene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises  
 
 
Forslag nr. 477 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Legge til «Denne må også omhandle hvordan en skal sikre bedre finansiering av 
investeringer i sykehusbygg.» til slutt i kulepunktet: 

• «At Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og 
konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede 
prioriteringene i helsevesenet. Denne må også omhandle hvordan en skal sikre bedre 
finansiering av investeringer i sykehusbygg.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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Forslag nr. 478 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre og Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  3 
Til linje:  3 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Opprettholde de regionale helseforetakene. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 473) 
 
 
Forslag nr. 479 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  3 
Til linje:  3 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Opprettholde de regionale helseforetakene. 
endres til: 

• «At sjukehusene/helseforetakene skal være politisk styrt.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 482 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  11 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Øke andelen av rammefinansiering til helseforetakene, for å gi foretakene et mer 
helhetlig ansvar og bedre incentiver til å behandle pasienter med sammensatte 
lidelser. 

endres til: 
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• «Etablere «fast lane» utredningsenheter for tidskritiske sykdomsgrupper - og 
tilstander som enkelte kreftformer, psykiske lidelser med stor selvmordsfare og 
sammensatte lidelser med stor uførefare.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 484 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  17 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktet: 

• Avvise offentlig finansiering av tidlig ultralyd i uke 11-13 til alle gravide, så lenge det 
er lite dokumentasjon for en helsemessig gevinst. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 488 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  24 
Til linje:  24 
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Det bør være en langsiktig målsetting at logistiske, praktiske og administrative oppgaver 
som ikke er en nødvendig del av pasientarbeidet, ivaretas av andre enn helsepersonell.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 489 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  27 
Til linje:  27 
 
Forslagstekst: 
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Formuleringen «… tilpasset sykehusenes behov.» endres til «…som understøtter 
helsetjenesten både i pasientbehandlingen og samhandlingen.» i setningen: 
«For å yte bedre service, gi mer tilpasset behandling og legge til rette for bedre pasientflyt, 
må det innføres nasjonale standarder for et IKT-system tilpasset sykehusenes behov som 
understøtter helsetjenesten både i pasientbehandlingen og samhandlingen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 490 
 
Forslagsstiller: Christian Herzog (Vestre Aker, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  30 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Sette som mål at andelen byråkrater i helseforetakene kan reduseres i løpet av 
perioden. 

endres til: 
• «Redusere andelen byråkrater i helsevesenet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 491 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  46 
Fra linje:  43 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Venstre vil fjerne unødvendige krav til jevnlig fornyet legeattest for kronikere for å få 
medisinsk utstyr og tekniske hjelpemidler med mindre situasjonen endrer seg. Dette skal ikke 
gjelde vanedannende medisiner.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 493 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  47 
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Fra linje:  4 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år for hjelpemidler til fysisk aktivitet.»  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 495 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  47 
Fra linje:  22 
Til linje:  22 
 
Forslagstekst: 
Legge til «Teknologien må innføres så tidleg at den kan vere eit hjelpemiddel i kvardagen, i 
staden for rein overvåking.» til slutt i kulepunktet: 

• «Stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet. 
Teknologien må innføres så tidlig at den kan være et hjelpemiddel i hverdagen, i 
stedet for ren overvåking.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 496 
 
Forslagsstiller: Agder Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  47 
Fra linje:  36 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Stryk kulepunktet: 

• Innføre krav om forhåndsgodkjenning ved bruk av helseteknologi som GPS for 
demente.  

 
Landsstyrets innstilling: Avvist 
 
 
Forslag nr. 499 
 
Forslagsstiller: Psykolog Erik Bjørnebakk (St.Hanshaugen, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
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Fra linje:  9 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Øke psykologfaglig kompetanse i barnehager og skolevesenet for å raskere kunne 
identifisere barn som viser tegn til problematferd, neglekt eller utviklingsforstyrrelser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 500 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  9 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legge til «Det må etableres egne tilbud for barn og unge.» til slutt i kulepunktet: 

• «Opprette et lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd 
hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning. Det må etableres egne 
tilbud for barn og unge.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 503 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  22 
Til linje:  22 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Innføre ordning om fastpsykolog i kommunene, på samme måte som fastlege.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 505 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  22 
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Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Opprette flere akuttplasser. 
• Opprette akuttplasser for eldre.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 506 
 
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  22 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Vurdere å la privatpraktiserende psykologer med driftsavtaler overføres fra 
helseforetakene til kommunehelsetjenesten og vil kunne bidra i dette tilbudet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 509 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  26 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Legge til «Vårt mål er at antall overdosedødsfall minst skal reduseres med 50 % innen 
2015.» til slutt i avsnittet: 
«Venstre vil styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende. Norge 
ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder overdosedødsfall. Vi trenger derfor 
nye grep i rusomsorgen, og en faglig sterk politikk på forebygging, behandling, 
skadereduksjon og ettervern. Vårt mål er at antall overdosedødsfall minst skal reduseres 
med 50 % innen 2015.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 510 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  48 
Fra linje:  38 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet:  
«Videre må vi sikre fleksibilitet og mulighet for langvarige behandlingstilbud, gjerne som 
kombinasjon av poliklinikk og døgninstitusjon» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 511 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  41 
Til linje:  42 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Sikre at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter 
avrusning, og etablere flere akuttavrusningsplasser. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 512 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  43 
Til linje:  43 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige. 
endres til: 

• «Etablere flere akuttavrusningsplasser, behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud 
for rusavhengige.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 513 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
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Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  44 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Opprette egne kontor som sikrer pårørende samtaletilbud og faglig forsvarlig 
veiledning og oppfølging i alle fylker.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 516 
 
Forslagsstiller: Tine Brubak Jahren (Fet, Akershus) og Jens Dahle-Granli (Bærum, 

Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  46 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der 
justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes 
med tilbud om behandling. 

endres til: 
• «Avkriminalisere bruk, besittelse og erverv av mindre mengder illegale rusmidler til 

eget forbruk etter modell fra reformene i Portugal og benytte helsepolitiske 
virkemidler framfor straff overfor brukere og misbrukere.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 518 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  48 
Fra linje:  54 
Til linje:  54 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Styrke behandlingstilbudet for alkoholmisbrukere.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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Forslag nr. 519 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  5 
Til linje:  5 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom. 
endres til: 

• «Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom, samt endre forskriftene slik at 
også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 520 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  5 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom. 
endres til: 

• «Sørge for at kommuner som ønsker å ha sprøyterom/brukerrom, fortsatt skal få 
mulighet til det, samt endre forskriftene slik at også andre inntaksmåter enn injisering 
og at andre stoffer enn heroin tillates.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 523 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  6 
Til linje:  7 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 
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• Innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt 
nytte av annen medikamentell behandling.  

 endres til: 
• «Innføre heroinassistert behandling som et tilbud til rusavhengige som etter helhetlig 

medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler anses å ha nytte av det.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 525 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til ulike behandlingsalternativer, slik at 
pasienten får behandling når motivasjonen foreligger.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 527 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «At antall overdosedødsfall skal reduseres med minst 50% innen 2015.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 531 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
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Nytt kulepunkt: 
• «Erstatte rigide, kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for 

medikamentell rusbehandling med en mer fleksibel og helhetlig medisinsk vurdering 
hos kvalifisert behandler.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 532 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Ha arbeidslivstilknytning som høyt prioritert tiltak også for rusmisbrukere.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 533 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Følge med på effekten på skadevirkninger av regulert omsettning av cannabis i 
amerikanske delstater og latin-amerikanske land. Vurdere lignende reformer i Norge 
dersom effekten viser seg å være positiv.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 535 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  22 
Til linje:  22 
 
Forslagstekst: 
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Kulepunktet strykes:  
• Bidra til prisinformasjon om tannhelsetjenester slik at konkurransen mellom tannleger 

sikres. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 537 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  49 
Fra linje:  43 
Til linje:  43 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Bruke avgiftspolitikk for å stimulere til et sunnere kosthold, blant annet ved å fjerne 
moms på frukt og grønt.  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 541 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  50 
Fra linje:  28 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Kreve at fastleger henviser videre ved spørsmål om abort. 
endres til: 

• «Kreve at der fastleger ønsker å reservere seg i spørsmål om abort må det etableres 
rutiner for henvisning.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 543 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall). 
 
På side:  50 
Fra linje:  39 
Til linje:  40 
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Forslagstekst: 
Setningen «Venstre vil tillate eggdonasjon etter samme retningslinjer som sæddonasjon.» 
strykes.  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forsalg nr. 550) 
 
 
Forslag nr. 543B 
 
Forslagsstiller: Snorre Vikdal (Sør-Trøndelag)  
Type forslag:  Tilleggsforslag  
 
På side:  50 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Legg til «Men ikke at det tillates samtidig egg- og sæddonasjon i samme befruktning.» til slutt 
i avsnittet:  
«Å kjenne sitt opphav er en grunnleggende rettighet. Ved donasjon av sæd må barnet fra et 
gitt tidspunkt ha mulighet til å kunne få informasjon om sitt biologiske opphav. Anonym 
sæddonasjon må derfor ikke være tillatt. Venstre vil tillate eggdonasjon etter samme 
retningslinjer som ved sæddonasjon. Men ikke at det tillates samtidig egg- og sæddonasjon i 
samme befruktning legges til.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forsalg nr. 550B) 
 
MRK! Dette er et nytt forslag. Det behøver 2/3-flertall i landsmøtesalen for å realitetsbehandles.  
 
 
Forslag nr. 544 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  50 
Fra linje:  43 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Det å overføre arvelige sykdommer til sine barn, kan være en påkjenning både for foreldre 
og barn. Når en genetisk feil er påvist hos en eller begge foreldre, bør det kunne tilbys 
preimplantasjonsdiagnostikk, for å avverge å påføre barnet unødig lidelse.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (henger sammen med 
forslag nr. 557) 
 
 
Forslag nr. 545 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  



126 

Type forslag: Styrkningsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens 
mindretall) 

 
På side:  50 
Fra linje:  44 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Setningene «Venstre vil åpne for surrogati som er altruistisk (uegennyttig) motivert. 
Kostnader knyttet til selve befruktningen skal i slike tilfeller ikke finansieres av det offentlige.» 
strykes.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 551) 
 
 
Forslag nr. 546 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre og Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  50 
Fra linje:  44 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Stryk «som er altruistisk (uegennyttig) motivert» fra setningen: 
«Venstre vil åpne for surrogati som er altruistisk (uegennyttig) motivert.»  
 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 552) 
 
 
Forslag nr. 547 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  50 
Fra linje:  45 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Formuleringen «forbud mot kjøp og salg av» endres til «regelverk knyttet til» i setningen: 
«Venstre vil samtidig arbeide for et internasjonalt forbud mot kjøp og salg av regelverk 
knyttet til surrogatitjenester.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Se også forslag nr. 548) 
 
 
Forslag nr. 548 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
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Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  50 
Fra linje:  45 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre til samtidig arbeide for et internasjonalt forbud mot kjøp og salg av 
surrogatitjenester.» endres til:   
«Venstre vil samtidig arbeide for et internasjonalt regelverk som regulerer bruk av 
surrogatitjenester på tvers av landegrensene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Se også forslag nr. 547) 
 
 
Forslag nr. 549 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  50 
Fra linje:  46 
Til linje:  47 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Barn som mangler statsborgerskap fordi de er født etter surrogati med norske 
genetiske fedre må anses som barn av norske foreldre og sikres rettigheter i samsvar med 
dette» endres til: 
«Barn som er født ved hjelp av surrogati i utlandet og som etter fødsel overlates til norske 
omsorgspersoner, skal anses som barn av norske foreldre og sikres rettigheter i samsvar 
med dette. Forholdet mellom surrogatbarn og dets omsorgspersoner må gis et juridisk vern 
uavhengig av biologisk tilknytning.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 550 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Strykningsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens 
mindretall) 
 
På side:  51 
Fra linje:  1 
Til linje:  1 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Åpne opp for eggdonasjon. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forsalg nr. 543) 
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Forslag nr. 550B 
 
Forslagsstiller: Snorre Vikdal (Sør-Trøndelag)  
Type forslag:  Tilleggsforslag  
 
På side:  51 
Fra linje:  1 
Til linje:  1 
 
Forslagstekst: 
Legg til «, men ikke at det tillates samtidig egg- og sæddonasjon i samme befruktning» til 
slutt i kulepunktet: 

• «Åpne opp for eggdonasjon, men ikke at det tillates samtidig egg- og sæddonasjon i 
samme befruktning.» 

 
«Å kjenne sitt opphav er en grunnleggende rettighet. Ved donasjon av sæd må barnet fra et 
gitt tidspunkt ha mulighet til å kunne få informasjon om sitt biologiske opphav. Anonym 
sæddonasjon må derfor ikke være tillatt. Venstre vil tillate eggdonasjon etter samme 
retningslinjer som ved sæddonasjon. Men ikke at det tillates samtidig egg- og sæddonasjon i 
samme befruktning legges til.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forsalg nr. 550B) 
 
MRK! Dette er et nytt forslag. Det behøver 2/3-flertall i landsmøtesalen for å realitetsbehandles.  
 
 
Forslag nr. 551 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Styrkningsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens 
mindretall) 
 
På side:  51 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Åpne opp for altruistisk (uegennyttig) motivert surrogati. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 545) 
 
 
Forslag nr. 552 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  51 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
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Forslagstekst: 
Formuleringen «altruistisk (uegennyttig) motivert» strykes fra kulepunktet: 

• Åpne opp for altruistisk (uegennyttig) motivert surrogati. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 546) 
 
 
Forslag nr. 557 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  51 
Fra linje:  5 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Åpne for bruk av preimplantasjonsdiagnostikk ved påvist arvelig sykdom.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (henger sammen med 
forslag nr. 544) 
 
 
Forslag nr. 558 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  51 
Fra linje:  6 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt 
 
«8.11.3 Aktiv dødshjelp 
Venstre vil tillate aktiv dødshjelp, men kun gjennom en prosess som utelukker enhver tvil om 
at pasientens beslutning er reell, vedvarende og fri fra ytre press. Helsepersonell skal ikke 
kunne pålegges slike oppgaver mot sin vilje. 
 
Venstre vil:  

• Åpne opp for aktiv dødshjelp.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 9. VELFERD 
 
Forslag nr. 561B 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  52 
Fra linje:  9 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Venstre ønsker å utrede en gjennomgripende velferdsreform med borgerlønn som garantert 
minsteinntekt til alle norske statsborgere over 18 år. Slik borgerlønn må bli samkjørt med de 
standardiserte ytelsene fra folketrygden, finansieres av staten og ses i sammenheng med 
reduserte kommunale utgifter til økonomisk sosialhjelp.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
MRK! Dette er et nytt forslag basert på opprinnelig forslag 561. Det er så pass endret både innholdsmessig og 
plasseringsmessig at det trolig behøver 2/3-flertall i landsmøtesalen for å realitetsbehandles.  
 
 
Forslag nr. 561 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  52 
Fra linje:  9 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt 9.1 (opprinnelig avsnitt 9.1 blir 9.2 etc.): 
 
«9.1 Borgerlønn 
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.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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Forslag nr. 567 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  53 
Fra linje:  18 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gjøre flest mulig av IA-avtalens positive virkemidler som f.eks. 
tilretteleggingstilskudd fra NAV og kostnadsrefusjon knyttet til bedriftshelsetjenes 
tilgjengelige for alle arbeidstakere og ikke bare de som er ansatt i IA-virksomhet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 574 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Legg til «Ankesaker skal behandles av en annen saksbehandler enn den som foretok den 
opprinnelige behandlingen.» til slutt i avsnittet: 
«Venstre vil at saksbehandlerne i førstelinjetjenesten får utvidet myndighet til å avgjøre 
saker, og at publikum skal kunne kommunisere direkte med vedkommende som har 
avgjørelsesmyndighet. Ankesaker skal behandles av en annen saksbehandler enn den som 
foretok den opprinnelige behandlingen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 578 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  20 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Stryke «mens ytelsene til uføre og langtidssyke økes» fra setningen: 
Venstre vil utrede en modell som innebærer at ytelsene til korttids sykefravær reduseres noe 
mens ytelsene til uføre og langtidssyke økes.  



132 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 585) 
 
 
Forslag nr. 579 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  22 
Til linje:  22 
 
Forslagstekst: 
Fjerne ordene «en eventuell» slik at setningen blir lydende: 
«Ved en eventuell innstramming av sykelønnsordningen skal grupper med særlige 
økonomiske behov og fravær ved barns sykdom skjermes.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 581 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre, Oslo Venstre, Sør-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  26 
Til linje:  26 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Innføre normerte sykemeldingsperioder, som innebærer veiledende retningslinjer for 
sykemeldinger etter diagnose.  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 582 
 
Forslagsstiller: Jan M. Vevatne (Asker, Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  27 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Utrede en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidssykefravær og 
økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet.  
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Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 585 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  27 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Stryke «og økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet» fra kulepunktet. 

• «Utrede en modell som innebærer redusert kompensasjon ved korttidssykefravær og 
økt kompensasjon ved langtidssykefravær og varig uførhet.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 578) 
 
 
Forslag nr. 587 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  36 
Til linje:  36 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Fjerne arbeidsgivers ansvar for sykepenger ved sykdom knyttet til svangerskap.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 588 
 
Forslagsstiller: Østfold Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  45 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Det er store ulikheter kommunene i mellom når det gjelder andelen av innbyggerne som er 
fattige. Dagens inntektsmodell for kommunene er med på å sementere sosial ulikhet mellom 
kommunene. Venstre vil fjerne kriteriet om høyt utdanningsnivå for utregning av støtte per 
barn i barnehagealder, slik at kommuner med lavt utdanningsnivå får større muligheter til å 
utjevne denne forskjellen.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 589 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  48 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Stryke «og som lag tilsvarer SIFOs forskningsbaserte standard for et nøkternt livsopphold» 
fra kulepunktet: 

• «Innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (ekskl. boutgifter) som 
prisjusteres hvert år, og som om lag tilsvarer Statens institutt for forbruksforsknings 
(SIFO) forskningsbaserte standard for et nøkternt livsopphold.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 591 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  54 
Fra linje:  53 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «At barnetrygd kun skal utbetales for barn som oppholder seg i Norge.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 592 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  55 
Fra linje:  1 
Til linje:  1 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fjerne makspris og innføre gradert sats av oppholdsbetaling i barnehager og SFO. 
endres til: 
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• «Fastsette veiledende satser for gradert oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik 
at de med høye inntekter betaler noe mer enn i dag og de med lave inntekter betaler 
betydelig mindre.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 593 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  55 
Fra linje:  1 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fjerne makspris og innføre gradert sats av oppholdsbetaling i barnehager og SFO. 
endres til: 

• «Fjerne maksprisordningen og gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere 
pris for oppholdsbetaling i barnehager og SFO.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 599 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  55 
Fra linje:  36 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Offentlige pensjonsordninger må reformeres i trå med pensjonsreformen og 
endringene i private pensjonsordninger.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 600 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  55 
Fra linje:  45 
Til linje:  45 
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Forslagstekst: 
Ordet «bør» endres til «må» i setningen: 
Kommunene bør må tilby både velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger 
med og uten heldøgns bemanning og sykehjem.  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 601 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  56 
Fra linje:  5 
Til linje:  5 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Styrke legedekningen på sykehjemmene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 10. BARN OG FAMILIE 
 
Forslag nr. 608 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  57 
Fra linje:  10 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Barns rettigheter må grunnlovfestes som foreslått av Stortingets 
menneskerettighetsutvalg.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 610 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  57 
Fra linje:  18 
Til linje:  20 
 
Forslagstekst: 
Setningene «Kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier økt fleksibilitet i overgangen 
mellom foreldrepermisjon og barnehage. Ytelsen bør kun gjelde barn mellom ett og to år for 
å sikre at de barna som trenger lenger tid hjemme får mulighet til det.» endres til: 
 
«Venstre er tilhengere av valgfrihet, men er ikke for en valgfrihet som går på bekostning av 
de som ikke velger å dra nytte av den. Kontantstøtten holder barn hjemme fra barnehager og 
foreldre borte fra jobb. Det er å lønne folk i arbeidsfør alder for å ikke jobbe. Venstre vil 
avvikle kontantstøtten.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 612 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  57 
Fra linje:  29 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
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Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Behandling av saker som gjelder både familierettslige spørsmål etter barneloven og 
spørsmål etter barnevernloven må samles.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
MRK forslagsstiller har endret det opprinnelige forslaget noe. Siste del av opprinnelig forslagstekst er strøket: 
«Behandling av saker som gjelder både familierettslige spørsmål etter barneloven og spørsmål etter 
barnevernloven må samles, slik at dagens tosporede system avskaffes.» 
 
 
Forslag nr. 613 
 
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  57 
Fra linje:  31 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en 
tredjedel hver, og den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. 

endres til:  
• «At hver av foreldrene til enhver tid skal ha 20 % av samlet foreldrepermisjon 

forbeholdt seg» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 615 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  57 
Fra linje:  31 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Utrede etablering av ny familiedomstol som kan behandle alle barne-ungdoms- og 
familierelaterte saker.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 616 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Tilleggsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
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På side:  58 
Fra linje:  20 
Til linje:  20 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Gjøre barnevernsloven til en rettighetslov.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 618 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  58 
Fra linje:  21 
Til linje:  21 
 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre 
oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten der kommunene er store 
nok til å håndtere det. 

endres til: 
• «Legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre 

oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten, eventuelt til 
interkommunalt samarbeid.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret 
 
 
Forslag nr. 624 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  59 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes:  

• Legge til rette for ulike former for boligtilknytning, som bofellesskap. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 11. BOLIG OG EIENDOM 
 
Forslag nr. 628 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  24 
Til linje:  24 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Rentefradraget bidrar til å øke prisene for boliglån, blåse opp boligmarkedet og styre 
investeringer fra verdiskapning til fast eiendom. Samtidig er det viktig å verne om vanlige 
folks boliginvesteringer, og sørge for forutsigbarhet i systemet. Venstre vil derfor utrede 
endringer i rentefradragsordningen, herunder mulighetene for å sette et tak og eventuelt 
begrense fradragsretten til å bare gjelde primærbolig, og vil fase inn eventuelle endringer 
over en tiårsperiode.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 630 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  31 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Stryke «og øke beløpsgrensen… … fra 20 til 30 år» fra kulepunktet: 

• «Sikre tilgang på startlån for vanskeligstilte, og øke beløpsgrensen gjennom å utvide 
nedbetalingstiden fra 20 til 30 år.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 631 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre og Oslo Venstre. 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 



141 

• Redusere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 15 til 10 prosent. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 632 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Redusere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 15 til 10 prosent. 
endres til: 

• «Fjerne egenkapitalkravet ved kjøp av bolig.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 633 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Redusere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 15 til 10 prosent. 
endres til: 

• «Innføre et veiledende egenkapitalkrav på 10 prosent ved kjøp av bolig, men la 
bankene få utøve skjønn ved lånetilsagn bl.a. basert på utsikter til framtidig inntekt» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 634 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  34 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
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Kulepunktet  
• Øke beløpsgrensene til Boligsparing for ungdom (BSU) til hhv 30.000 årlig skattefri 

sparing og totalt 300.000 kroner. 
endres til: 

• «Fjerne BSU-ordningen» 
 
Subsidiært: Stryke kulepunktet 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 635 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  34 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Øke beløpsgrensene til Boligsparing for ungdom (BSU) til hhv 30.000 årlig skattefri 
sparing og totalt 300.000 kroner. 

endres til: 
• «Øke beløpsgrensene til Boligsparing for ungdom (BSU) til hhv 30.000 årlig og totalt 

300.000 kroner og samtidig øke prosentsatsen i skattefradraget fra 20 til 28 prosent.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 638 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Redaksjonelt 
 
På side:  60 
Fra linje:  46 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Bygge 2.000 studentboliger årlig med 50 prosent statlig finansiering. 
endres til: 

• «Bygge 2.000 studentboliger årlig.»   
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 639 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
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Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  60 
Fra linje:  49 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Åpne for at også studenter uten barn kan søke om bostøtte.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 641 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre, Akershus Venstre, Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  61 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Utrede fradrag for leiekostnader tilsvarende rentefradrag for egen bolig.  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 642 
 
Forslagsstiller: Rolf Nesheim 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  61 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Utrede fradrag for leiekostnader tilsvarende rentefradrag for egen bolig.  
endres til:  

• «Utrede fradrag for leiekostnader.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 644 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  61 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Ha en gjennomgang av statens husleieordninger.  Det skal være mulig å arbeide 
inntil 1G uten at husleiestøtten reduseres.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 645 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  61 
Fra linje:  28 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Legge til grunn for statlig oppfølging av planprosesser at utbygging i sentrale strøk 
skal skje langs eksisterende hovedferdselsårer, og slik at sammenhengende 
grøntområder bevares.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 12. LIBERALE RETTIGHETER 
 
Forslag nr. 649 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Arbeide for å stanse svensk overvåking, gjennom FRA-lagen, av nettrafikk mellom 
Norge og utlandet som går over svensk grense.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 650 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Arbeide for transaksjonsnøytralitet, at ingen kan stanse digitale monetære 
transaksjoner uten rettslig kjennelse.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 651 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Beskytte retten til anonymisert bevegelsesmønster, blant annet gjennom 
kollektivtrafikken.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 652 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Styrke innsynsretten i offentlig sektor. Personopplysninger som lagres, identifiseres, 
eller fanges opp gjennom overvåkning, for eksempel åpning av pasientjournaler, skal 
varsles. Unntak kan gis av hensyn til rikets sikkerhet eller etterforskning.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 653 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gi Datatilsynet myndighet, ikke bare en rådgivende rolle.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 654 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Arbeide mot forbud mot fildeling.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
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Forslag nr. 655 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «At anonyme ytringer må aksepteres på nett.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 656 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Lovfeste nettnøytralitet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 657 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Lovfeste at ingen kan utestenges fra internett.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 658 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  63 
Fra linje:  17 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Forbud mot overvåkning på busser, uten at dette er varslet med skilt slik at alle kan 
se det.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 659 
 
Forslagsstiller: Abid Q. Raja (Akershus) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  63 
Fra linje:  28 
Til linje:  28 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Fjerne straffeloven § 135A om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring.  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 663 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  2 
Til linje:  3 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til 
bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. 

endres til: 
• «Fullføre skillet mellom kirke og stat, men behalde tilknytinga til den kristen-

humanistiske tradisjonen i Grunnlova så lenge der er fleirtall for dette i folket.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 664 
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Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  4 
Til linje:  4 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. 
endres til: 

• «Behalde henvisningane til den kristen-humanistiske tradisjonen i skulen sin 
formålsparagraf så lenge der er fleirtall for det.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 666 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  5 
Til linje:  6 
 
Forslagstekst: 
Legge til ordene «signering av» etter «borgerlig» slik at kulepunktet lyder:  

• «Skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av 
ekteskapsinngåelsen, og innføre borgerlig signering av ekteskapsinngåelse som en 
generell ordning.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 668 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  10 
Til linje:  10 
 
Forslagstekst: 
Legg til «, så lenge disse ikke vanskeliggjør identifisering.» i slutten av kulepunktet:  

• «Sikre retten til å gå i religiøse og kulturelle plagg eller benytte religiøse symboler i 
det offentlige rom, så lenge disse ikke vanskeliggjør identifisering.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 669 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepukt 

• «Overføre eierskapet av kirkebygg til Statsbygg, som overtar vedlikeholdsansvaret og 
leier dem ut etter lignende modell som Forsvarsbygg.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 671 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre og Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  32 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Støtte bruk av kjønnskvotering for å få kjønnsbalansert innflytelse på makt innen 
politikk og arbeidsliv. 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 672 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  33 
Til linje:  34 
 
Forslagstekst: 
Stryke «,og legge vekt på at kvinnedominerte yrker sikres en lønnsmessig rettferdighet i 
lønnsforhandlinger der det offentlige er part» fra kulepunktet: 

• «Arbeide for likere lønn og status mellom kvinne- og mannsyrker,og legge vekt på at 
kvinnedominerte yrker sikres en lønnsmessig rettferdighet i lønnsforhandlinger der 
det offentlige er part.»  

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
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Forslag nr. 673 
 
Forslagsstiller: Abid Q. Raja (Akershus) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  64 
Fra linje:  35 
Til linje:  35 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gjennomføre kampanjer for å få innvandrerkvinner i arbeid.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 677 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  65 
Fra linje:  7 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Gi homofile mulighet til å bli blodgivere.  
 endres til: 

• «Vurdere blodgivere på bakgrunn av risikoatferd og ikke seksuell identitet, slik at 
homofile menn gis mulighet til å bli blodgivere.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 678 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  65 
Fra linje:  8 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Åpne for å innføre et tredje kjønn i pass og andre identifikasjonshandlinger.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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Forslag nr. 681 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  65 
Fra linje:  28 
Til linje:  29 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Venstre mener det er vår plikt å utforme samfunnets fysiske omgivelser slik at alle 
får størst mulig bevegelsesfrihet. Derfor må Norge ratifisere og følge opp FN-konvensjonen 
for funksjonshemmedes rettigheter.» endres til: 
 
«Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å 
delta i samfunnet på lik linje med andre. Diskriminering og likestilling handler ikke bare om 
holdninger, men også om å fjerne fysiske hindre for deltakelse. Venstre vil arbeide for et 
universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle. Dette er nødvendig for noen, 
og gjør det enklere for alle. 
 
Forbud mot diskriminering på grunnlag av funksjonsevne er nylig blitt en del av norsk lov. I 
tillegg må Norge ratifisere, implementere og følge opp FN-konvensjonen for 
funksjonshemmedes rettigheter.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 682 
 
Forslagsstiller: Stortingsgruppa  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  65 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sørge for at alle undervisningsbygg er universelt utformet innen 10 år.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas  
 
 
Forslag nr. 683 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  65 
Fra linje:  46 
Til linje:  46 
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Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Gjennopprette nedlagte døveskoler, slik at døve og personer med 
hørselsnedsettelse får større valgmuligheter i forhold til skolegang.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 13. DEMOKRATI OG FORVALTNING 
 
Forslag nr. 684 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  66 
Fra linje:  11 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Offentlegloven må derfor endres slik at adgangen til å unnta dokumenter fra offentligheten 
innsnevres.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 685 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  66 
Fra linje:  12 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Det skal alltid utvises meroffentlighet dersom det ikke foreligger et reelt og saklig 
unntaksbehov» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
(Henger sammen med forslag nr. 686) 
 
 
Forslag nr. 686 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  66 
Fra linje:  16 
Til linje:  17 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Staten, fylkeskommunene og kommunene bør i størst mulig grad utvises 
meroffentlighet, dersom det ikke foreligger et reelt og saklig unntaksbehov.» strykes.  
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Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) (Henger sammen med 
forslag nr. 685) 
 
 
Forslag nr. 687 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  66 
Fra linje:  18 
Til linje:  18 
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Dagens IKT-løsninger muliggjør direktesendt lyd/bilde fra politiske møter. Myndighetene bør 
tilgjengeliggjøre dette over internett, slik at borgerne enkelt kan følge politiske saker av 
interesse uten selv å måtte møte opp fysisk. En slik digitalisering gjør det også mulig å 
etablere et historisk videoarkiv, noe som vil resultere i økt transparens og dermed et styrket 
demokrati.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 688 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  66 
Fra linje:  30 
Til linje:  30 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Gi alle borgere gratis tilgang til plikt- og rettighetsinformasjon, inkludert 
rettsavgjørelser.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 693 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  67 
Fra linje:  12 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Hele avsnitt 13.3 Fylkeskommunen endres til: 
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«13.3 Fylkeskommunen 
Dagens fylkeskommune er ikke tilpasset fremtidens utfordring og har utspilt sin rolle. De aller 
færreste forholder seg til fylkeskommunen som en politisk arena og har liten eller ingen 
kjennskap til folkevalgte på fylkesnivå og hvilke beslutninger disse fatter på vegne av sine 
borgere. De nye oppgavene fylkeskommunen fikk i den såkalte forvaltningsreformen har 
heller ikke gitt fylkeskommunene noen ny dynamikk eller økt innflytelse over folks hverdag. 
Venstre mener derfor at fylkeskommunen må legges ned og at oppgavene fylkeskommunen i 
dag forvalter i stor grad kan overføres til større og mer robuste kommuner og eventuelt til 
staten/fylkesmannen.  
 
Venstre vil: 

• legge ned fylkeskommunen og overføre flest mulig oppgaver til større og mer robuste 
kommuner.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 694 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre og Hans Antonsen  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  67 
Fra linje:  13 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Dagens fylkeskommuner er ikke tilpasset fremtidens utfordringer og har utspilt sin 
rolle. De nye oppgavene fylkeskommunen fikk i den såkalte forvaltningsreformen har ikke gitt 
fylkene nevneverdig økt innflytelse. Venstre mener at fylkeskommunen skal erstattes av et 
nytt folkestyrt regionalt nivå med færre, større og sterkere regioner.» endres til: 
 
«Dagens fylkeskommune er ikke tilpasset fremtidens utfordringer og må endres. Samtidig vil 
Venstre gjennomføre en stor og krevende kommunereform. Fylkeskommunens fremtid bør 
vurderes etter at den nye kommunestrukturen er på plass. Sammenslåinger av 
fylkeskommuner kan likevel gjennomføres. På lenger sikt mener Venstre at fylkeskommunen 
skal erstattes av et nytt folkestyrt regionalt nivå med færre, større og sterkere regioner.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 704 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  68 
Fra linje:  43 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
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Kulepunktet strykes: 
• Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger 

fastsettes av den enkelte kommune. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 705 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  68 
Fra linje:  45 
Til linje:  45 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Tillate salg av sterkøl og vin i dagligvarebutikker.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 706 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  68 
Fra linje:  47 
Til linje:  48 
 
Forslagstekst: 
Stryke deler av kulepunktet: 
«Gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet, og utrede om denne bør 
erstattes med en statlig direktør for fylket eller regionen.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 707 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  69 
Fra linje:  1 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt 13.6 (opprinnelig avsnitt 13.6 blir 13.7 etc) 
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«13.6 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.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) [MRK! Behandles 
kronologisk etter forslag 709] 
 
 
Forslag nr. 708 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  68 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Sikre at kommuner med sterk befolkningsvekst får tilstrekkelig tilskudd til å bygge 
opp nødvendig sosial infrastruktur.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 709 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  68 
Fra linje:  49 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
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Nytt kulepunkt:  
• «Styrke samarbeidet mellom stat og kommune ved å gi Fylkesmannen det samme 

ansvaret for samordning, koordinering og dialog ved innsigelser som ved tilsyn.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 710 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  69 
Fra linje:  50 
Til linje:  50 
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «At alle data som produseres av eller for offentlig sektor med offenlige midler skal 
falle i det fri, både rådata og bearbeidede data. Dette omfatter blant annet kart, bilder, 
tekst, musikk, databaser og andre åndsverk. 

• At all programvare som utvikles av eller for offentlig sektor med offentlige midler frigis 
under en fri lisens, fortrinnsvis Apache, unntaksvis GPL. 

• At fri programvare alltid skal vurderes i IT-anskaffelser gjennom en dokumentert 
prosess. 

• Bruk av reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon og 
datautveksling med innbyggere og privat næringsliv.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 14. JUSTIS OG BEREDSKAP 
 
Forslag nr. 714 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  70 
Fra linje:  42 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Venstre mener det ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til rettssikkerhet at man 
kan bli dømt til straff i andre instans uten begrunnelse. Venstre vil derfor styrke dagens 
juryordning ved at det innføres skriftlig begrunnelse ved domsavsigelse.» endres til: 
 
«Venstre vil videreføre prinsippet om at mennesker skal dømmes av sine likemenn, for å 
sikre at rettsvesenet har en sterk rot i det sivile samfunn. Venstre mener imidlertid at dagens 
juryordning ikke fungerer optimalt, da det ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til 
rettsikkerhet at man kan bli dømt til straff i andre instans uten begrunnelse. Venstre vil derfor 
erstatte juryordningen med en meddomsrett i lagmannsretten, som bør være sammensatt av 
seks lekdommere og tre fagdommere. Alle avgjørelser fra retten skal følges av en grundig 
begrunnelse, for å sikre et godt ankegrunnlag så vel som allmenn respekt og forståelse for 
rettsavgjørelser.»  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 719) 
 
 
Forslag nr. 715 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  70 
Fra linje:  44 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
Tillegg til slutt i avsnittet: 
«Det må innføres obligatorisk opplæring av lagrettemedlemmer, med hovedfokus på 
forståelse av rettsbelæring og bevisbyrderegler, vurdering og vekting av bevis.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 716 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  71 
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Fra linje:  12 
Til linje:  12 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• At Stortinget skal godkjenne regjeringens utnevnelse av nye høyesterettsdommere. 
endres til: 

• «At Innstillingsrådets begrunnelse for innstillinger til utnevnelse av nye 
høyesterettsdommere skal være offentlig.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 717 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  71 
Fra linje:  15 
Til linje:  15 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Endre tvisteloven slik at saker mot bank- og finansinstitusjoner anlagt av 
privatpersoner kan bringes inn for Forliksrådet.» 

 
Landsstyrets innstilling:  Vedtas 
 
 
Forslag nr. 719 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall  
Type forslag:  Tilleggsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  71 
Fra linje:  20 
Til linje:  20 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Erstatte juryordningen med en meddomsrett i andre instans.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 714) 
 
 
Forslag nr. 721 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  72 
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Fra linje:  23 
Til linje:  23 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Åpne for at kommuner, i samarbeid med politiet, kan gi tilleggsfinansiering til lokalt, 
utadrettet politiarbeid slik som gatepatruljering, kontroller og forebyggende tiltak.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 722 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  72 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Sikre at politidistrikter med grensekontrollansvar kompenseres tilstrekkelig for økt 
ressursbehov.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 725 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  73 
Fra linje:  19 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Legg til «, og forby omskjæring, som ikke er medisinsk begrunnet, for personer under 18 år.» 
til slutt i kulepunktet: 

• «Innføre regler om meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge 
kjønnslemlestelse, og forby omskjæring, som ikke er medisinsk begrunnet, for 
personer under 18 år.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 726 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  73 
Fra linje:  23 
Til linje:  23 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt 

• «Innføre familievoldskordinatorer i allle landets politidistrikt» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 728 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  73 
Fra linje:  23 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Øke foreldelsesfristen på overgrep til 18 år og på voldtekt til 25 år.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 15. KULTUR OG INFORMASJON 
 
Forslag nr. 732 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  74 
Fra linje:  25 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Sikre at mulighetene for tilskudd til lokale kulturbygg som øvingslokaler, scener, 
forsamlingslokaler osv. må bli likeverdige med idrettens ordninger for tilskudd til 
anlegg.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 734 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  74 
Fra linje:  35 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Gi statlig støtte til nasjonale kulturbygg, som Munchmuseet i Bjørvika. 
endres til: 

• «Gi statlig støtte til nasjonale kulturbygg.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 735 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  74 
Fra linje:  44 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt avsnitt: 
«Teknologiske, sosiale og kulturelle endringer har stilt produsentledd og rettighetshavere 
overfor store utfordringer. Dette er svært aktuelt innen musikk og bokbransje. Venstre ønsker 
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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.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 742 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  75 
Fra linje:  23 
Til linje:  23 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunktet: 

• «Ha en gjennomgang av statlige og kommunale regelverk for oppdragskunst i det 
offentlige rom.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 746 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande m.fl. 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  75 
Fra linje:  38 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Dagens fastprisordning for bøker (bokavtalen) har etter Venstres mening ført til 
eierkonsentrasjon i bokbransjen, sementering av bestående forretningsmodeller og hatt 
uheldige virkninger for forbrukerne. Venstre vil derfor likebehandle bokbransjen med andre 
kulturbransjer, og fjerne bransjens unntak fra konkurranseloven. Venstre vil sikre 
konkurranse og økt tilgjengelighet og mener en ny boklov vil være feil vei å gå. Venstre vil ha 
ordninger som best fremmer teknologisk innovasjon og litterær bredde, tar hensyn til norsk 
litteratur og språk, stimulerer spredning av mangfoldig litteratur også ut i distriktene, og slik at 
de små bokhandlene har mulighet til å konkurrere med de store kjedene.» endres til: 
 
«Fastprisordningen har fram til nå vært en frivillig avtale mellom Bokhandlerforeningen og 
Forleggerforeningen. For å stimulere til at det skapes et bredt utvalg av ny litteratur på norsk 
og at denne er lett tilgjengelig i hele landet, mener Venstre at en ordning med fastpris på 
bøker i en begrenset periode etter utgivelsen er nødvendig. Dette kan enten sikres i en ny 
avtale mellom aktørene i bokbransjen eller i en boklov. Venstre vil uansett stille krav om at 
en avtale eller lov sikrer likebehandling av små og store aktører på bokmarkedet og demmer 
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opp mot eierkonsentrasjon i forlegger-, distribusjons- og bokhandlerleddene i bransjen. For 
Venstre er det særlig viktig å gi bokhandlene på mindre steder tilstrekkelige rammevilkår.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 749) 
 
 
Forslag nr. 747 
 
Forslagsstiller: Åsta Louise Myr Munthe-Kaas (Bærum, Akershus) og Sveinung 

Rotevatn (Eid, Sogn og Fjordane) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  75 
Fra linje:  48 
Til linje:  48 
 
Forslagstekst: 
Legge til «ved å fordele midlene til landets folkebibliotek,» i kulepunktet 

• «Revidere innkjøpsordningene for litteratur ved å fordele midlene til landets 
folkebibliotek, og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 749 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande m.fl. 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  76 
Fra linje:  1 
Til linje:  1 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Fjerne bokbransjens unntak fra konkurranselovgivningen. 
endres til: 

• «Videreføre en ordning med fastpris i en begrenset periode etter utgivelse av ny 
litteratur på norsk» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 746) 
 
 
Forslag nr. 750 
 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  76 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
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Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Styrking av den sørsamiske kulturen og språket ved å bidra til å realisere Samien 
Sitje.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 752 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  76 
Fra linje:  31 
Til linje:  32 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Åpne for å etablere ulike pedagogiske profiler innenfor SFO-ordningen, og stimulere 
private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO. 

endres til:  
• «Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 757 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  16 
Til linje:  16 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Gi tilskudd til flere typer anlegg som ikke er bygd for konkurranseidrett.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 763 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  24 
Til linje:  24 
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Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tippings rolle og 
posisjon. 

endres til:  
• «Fjerne Norsk Tippings spillmonopol, og åpne for at andre kommersielle 

spillselskaper kan etablere seg i Norge» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 764 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  24 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tippings rolle og 
posisjon. 

endres til:  
• «Gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tipping og 

Rikstotos rolle og posisjon». 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 765 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  30 
Til linje:  31 
 
Forslagstekst: 
Formuleringen «og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle 
ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn» strykes fra 
avsnittet: 
«Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet og, 
som utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil 
utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn.»  
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 766 
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Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  37 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet strykes. 
«Kulturminnevernet er i dag organisert under Miljøverndepartementet mens museene og den 
immaterielle kulturarven er underlagt Kulturdepartementet. Det er viktig og nødvendig å se 
hele kulturvernfeltet under ett. Venstre vil derfor flytte Riksantikvaren fra 
Miljøverndepartementet over til Kulturdepartementet, slik praksis er i mange av våre 
europeiske naboland.»  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 769) 
 
 
Forslag nr. 768 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  42 
Til linje:  43 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet strykes. 
«Venstre vil gjennomgå de statlige virkemidlene slik at eierne av kulturminner fortsatt kan ta 
ansvar for disse gjennom bruk, og gi kommunene økte muligheter til å gripe inn mot 
spekulativt forfall.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 769 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre og Sogn og Fjordane Venstre 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  77 
Fra linje:  46 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Flytte kulturminnevernet fra Miljøverndepartementet til Kulturdepartementet. 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 766) 
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Forslag nr. 772 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Redaksjonelt 
 
På side:  77-78 
Fra linje:  50 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktene fra side 77, linje 50 til side 78, linje 8 flyttes til miljøkapitlet side 28. 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 773 
 
Forslagsstiller: Fylkesstyret Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  78 
Fra linje:  3 
Til linje:  6 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktene strykes: 

• Overføre det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravinger i forbindelse med 
utbygging fra kommunene til staten. 

• Sikre at staten betaler for utgraving, sikring av funnsted og for økonomiske og 
praktiske belastninger for eier som følge av funnsted på privat grunn. 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 774 
 
Forslagsstiller: Fylkesstyret Sogn og Fjordane Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  78 
Fra linje:  11 
Til linje:  11 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Fjerne landsdelsmusea sine monopol på å utføre arkeologiske utgravingar.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 776 
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Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  78 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for 
kompensasjon. 

endres til: 
• «Redusere opphavsrettens vernetid til 30 år etter publisering.» 

 
Subsidiært: Fjerne siste leddsetning: «men beholde vernetiden for kompensasjon.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 777 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  78 
Fra linje:  43 
Til linje:  43 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Likestille digitale varer med andre varer, og forby DRM-teknologi. 
endres til: 

• «Fjerne forbudet i åndsverksloven mot å omgå kopisperrer (DRM) på 
opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av en forbruker.» 

 
Subsidiært: stryke bare leddsetningen «,og forby DRM-teknologi.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (primærforslaget) (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 781 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  79 
Fra linje:  4 
Til linje:  4 
 
Forslagstekst: 
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Setningen «Kvalitetsjournalistikken er under press som følge av digitalisering og 
internasjonal konkurranse.»	  strykes.	  
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 782 
 
Forslagsstiller: Trine Skei Grande (Gamle Oslo, Oslo) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  79 
Fra linje:  24 
Til linje:  24 
 
Forslagstekst: 
Legge «Medier skal ha lik lav momssats.» til slutt i kulepunktet:  

• «Målrette produksjonsstøtten og gjøre både den og momssatsene teknologinøytrale. 
Medier skal ha lik lav momssats.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 16. INNVANDRING OG INTEGRERING 
 
Forslag nr. 787 
 
Forslagsstiller: Rogaland Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  80 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Ha skattefrihet for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av 
arbeidsgiver og gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 788 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  80 
Fra linje:  40 
Til linje:  40 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Senke inntektskravet for familieinnvandring» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 790 
 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  81 
Fra linje:  13 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «Stille opp for at mennesker på flukt som risikerer forfølging og dødsstraff i 
heimlandet pga legning eller tru, ikkje skal sendast tilbake.  

• Kjempe for at Norge i FN skal konfrontere regime som lovfester systematiske 
overgrep mot FN-charteret dei har skrive under på.» 
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Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 792 
 
Forslagsstiller: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl (Nøtterøy, Vestfold) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  81 
Fra linje:  23 
Til linje:  25 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• At lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få 
opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal 
gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. 

endres til: 
• «At lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få 

opphold dersom de på grunn av lang saksbehandlingstid har oppholdt seg i Norge i 
mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller 
oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Dette gjelder ikke for familier hvor 
langtidsoppholdet skylles returnekt.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 793 
 
Forslagsstiller: Hordaland Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  81 
Fra linje:  26 
Til linje:  27 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Sikre enslige mindreårige asylsøkere en så stabil oppvekst som mulig, blant annet 
ved å sørge for at de raskere får fosterfamilier i Norge. 

endres til: 
• «Barneverntjenesten må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 

og 18 år tilsvarende det ansvaret som gjelder for enslige asylsøkere under 15 år.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 795 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 



175 

På side:  81 
Fra linje:  33 
Til linje:  33 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «La barn som søker asyl ha rett til å få videregående undervisning mens søknaden 
behandles.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 799 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  82 
Fra linje:  6 
Til linje:  7 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Gi alle nyankomne til kommunen en velkomstpakke med informasjon og en 
primærkontakt som kan være mentor for praktiske spørsmål og avklaringer mot det 
offentlige. 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 802 
 
Forslagsstiller: Abid Q. Raja (Akershus) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  82 
Fra linje:  14 
Til linje:  14 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Søkere må kunne beherske minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk 
statsborgerskap.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 804 
 
Forslagsstiller: Telemark Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
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På side:  82 
Fra linje:  14 
Til linje:  16 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Øke integreringstilskuddet.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 807 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  82 
Fra linje:  35 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Tillegg etter setningen «Det er i skolen at barn og unge skal få kunnskap både om vår 
historie, kultur og prinsippene det norske samfunnet bygger på.»:  
«Skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, 
ytringsfrihet og respekt for andre.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 808 
 
Forslagsstiller: Oslo Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  82 
Fra linje:  46 
Til linje:  46 
 
Forslagstekst: 
Ordet «skolebiblioteket» settes inn etter «leksehjelpsordningen» i kulepunktet: 

• «Sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy 
andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever 
per lærer, styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og 
kontakten mellom hjem og skole.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 810 
 
Forslagsstiller: Geir Olsen (Østensjø, Oslo) 
Type forslag:  Strykningsforslag 
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På side:  82 
Fra linje:  52 
Til linje:  52 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet strykes: 

• Ha et strengt regelverk som følges opp overfor familier som tar barna sine ut fra 
skolen. 

  
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
 



178 

 
ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 17. FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK 
 
Forslag nr. 813 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  84 
Fra linje:  21 
Til linje:  23 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Det er fortsatt stort behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i 
utlandet. Hærstyrkene er den største andelen av slike bidrag. Venstre mener at hæren må 
styrkes. Vi vil blant annet bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som man sikrer at 
Telemark bataljon og andre operative enheter er fullt oppsatt.» endres til: 
 
«Det er fortsatt behov for et balansert og gripbart forsvar bestående av land-, sjø- og 
luftstyrker som også kan bidra i internasjonale operasjoner. Venstre mener at Hæren må 
opprettholde en brigadekompetanse med tre selvstendige kampbataljoner (2. Bataljonen, 
Panserbataljonen og Telemarksbataljoner).» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 
 
Forslag nr. 815 
 
Forslagsstiller: Martin Dalen (Stange, Hedmark) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  84 
Fra linje:  37 
Til linje:  37 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Omstrukturere gradssystemet, og gjeninnføre flere underoffisersgrader og en 
avdelingsbefalsordning. 

endres til: 
• «Omstrukturere gradssystemet, gjeninnføre flere underoffisersgrader og et 

spesialistkorps basert på NATO-standard» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas 
 
 
Forslag nr. 816 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  84 
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Fra linje:  38 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet 

• Sikre seilingskapasiteten i nordområdene uten at det går på bekostning av 
oljevernberedskap i sør. 

endres til: 
• «Sikre seilings- og overvåkningskapasitet i nordområdene.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 818 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  84 
Fra linje:  39 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon. 
endres til: 

• «Hæren videreføres med en brigadeledelse og 3 kampbataljoner.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 820 
 
Forslagsstiller: Martin Dalen (Stange, Hedmark) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  84 
Fra linje:  41 
Til linje:  41 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Øke forutsigbarheten for vervede gjennom lengre kontraktsforhold» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 821 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall 
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
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På side:  85 
Fra linje:  1 
Til linje:  3 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Imidlertid vil det for enkelte avdelinger fremdeles være mest formålstjenlig å 
basere styrkeproduksjonen på vernepliktig mannskap. Verneplikten bør derfor begrenses 
både i tid og omfang, gjøres kjønnsnøytral, og hovedsakelig fungere som 
rekrutteringsverktøy for videre tjeneste i Forsvaret.» endres til: 
 
«Venstre vil profesjonalisere Forsvaret, noe som kan frigjøre betydelige ressurser som kan 
investeres i ytterligere styrking og spissing av operativ kapasitet. Verneplikten bør gjøres 
sovende, og bevares som grunnlovshjemmel som eventuelt kan vekkes til live om den 
forsvarspolitiske situasjonen skulle tilsi det.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 825)  
 
 
Forslag nr. 822 
 
Forslagsstiller: Landsstyrets flertall 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  85 
Fra linje:  2 
Til linje:  2 
 
Forslagstekst: 
Ordene «, gjøres kjønnsnøytral.» strykes fra setningen: 
«Verneplikten bør derfor begrenses både i tid og omfang, gjøres kjønnsnøytral, og 
hovedsakelig fungere som rekrutteringsverktøy for videre tjeneste i Forsvaret.»   
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 826)  
 
 
Forslag nr. 825 
 
Forslagsstiller: Programkomiteens mindretall 
Type forslag:  Endringsforslag (opprinnelig dissens fra programkomiteens mindretall) 
 
På side:  85 
Fra linje:  6 
Til linje:  7 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Forsterke den profesjonelle delen av Forsvaret og bruke en mindre del av de 
vernepliktige som base for dette og til å bemanne de vernepliktsbaserte delene av 
Forsvaret, samt gjøre verneplikten kjønnsnøytral. 

endres til: 
• «Profesjonalisere Forsvaret og gjøre verneplikten sovende.» 
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Landsstyrets innstilling: Avvises (Henger sammen med forslag nr. 821)   
 
 
Forslag nr. 826 
 
Forslagsstiller: Landsstyrets flertall 
Type forslag:  Strykningsforslag 
 
På side:  85 
Fra linje:  7 
Til linje:  7 
 
Forslagstekst: 
Siste del av kulepunktet strykes.  

• «Forsterke den profesjonelle delen av Forsvaret og bruke en mindre del av de 
vernepliktige som base for dette og til å bemanne de vernepliktsbaserte delene av 
Forsvaret, samt gjøre verneplikten kjønnsnøytral.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (Henger sammen med forslag nr. 822)  
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ENDRINGSFORSLAG TIL KAPITTEL 18. INTERNASJONAL POLITIKK 
 
Forslag nr. 830 
 
Forslagsstiller: Boye Bjerkholt (Skedsmo, Akershus) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  89 
Fra linje:  8 
Til linje:  8 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Etablere en egen støtteordning for å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å 
delta på europeiske arenaer og i den europeiske samfunnsdebatten.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 832 
 
Forslagsstiller: Troms Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  89 
Fra linje:  32 
Til linje:   
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt: 

• «Stimulere til bosetting i den norske del av nordområdene.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 834 
 
Forslagsstiller: Hans Antonsen (Grimstad, Agder) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  89 
Fra linje:  39 
Til linje:  41 
 
Forslagstekst: 
Setningen «Venstre mener de geografiske begrensningene i fondet ikke lenger bidrar til å 
sikre høy avkastning. Venstre vil derfor fjerne de geografiske begrensingene til fondets 
investeringer, og vil at fondet skal kunne investere i de markedene der fondet får høyest 
mulig avkastning til en moderat risiko.» endres til: 
 



183 

«Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige og 
bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen klima- 
og miljøvennlig virksomhet. I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende markeder, noe 
som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer i rike land.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 835 
 
Forslagsstiller: Hans Antonsen (Grimstad, Agder) 
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  89 
Fra linje:  44 
Til linje:  44 
 
Forslagstekst: 
Tillegg etter setningen «Vi vil derfor utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert 
i at SPU i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper.»: 
 
«Oljefondet bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den globale 
klimamålsettingen om maksimalt to graders temperaturøkning.» 
 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 837 
 
Forslagsstiller: Hans Antonsen (Grimstad, Agder) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  90 
Fra linje:  2 
Til linje:  5 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «Venstre mener vi må bruke oljeformuen mer aktivt i arbeidet for å løse noen av de 
store utfordringene verden står overfor. Venstre vil øke investeringene i tiltak som reduserer 
fattigdom og løser miljøproblemer. Venstre vil at disse investeringene ikke skal inngå i 
mandatet til SPU, men skal forvaltes ut i fra et eget mandat og en risikoprofil som er tilpasset 
målsettingene om bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp, med sikte på 
langsiktig lønnsomhet.» endres til: 
 
«Venstre vil at det skal settes av kapital fra Oljefondet til investeringer innenfor to prioriterte 
områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper 
som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og 
akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og 
annen klimavennlig virksomhet både i rike og fattige land. Venstre vil at disse investeringene 
ikke skal inngå i mandatet til Oljefondet, men investeres og forvaltes ut i fra et mandat og 
akseptabel risikoprofil som er tilpasset målene om bærekraftig utvikling og reduserte 
klimagassutslipp, med sikte på langsiktig lønnsomhet.» 
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Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 839 
 
Forslagsstiller: Hans Antonsen (Grimstad, Agder) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  90 
Fra linje:  18 
Til linje:  20 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktene: 

• Utvide SPUs investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer. 
• Opprette investeringsprogram med egne mandat rettet mot bærekraftige 

investeringer i fattige land og lavinntektsland. 
endres til:  

• «Opprette to nye investeringsprogrammer med mandat og risikoprofil tilpasset 
målsettingene om å støtte henholdsvis bærekraftig utvikling i fattige land, og utvikling 
av klima- og miljøvennlig teknologi og industri. For denne delen av fondets 
virksomhet aksepterer Venstre en noe høyere risiko.» 

 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 842 
 
Forslagsstiller: Akershus Venstre  
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  90 
Fra linje:  23 
Til linje:  24 
 
Forslagstekst: 
Avsnittet «De overordnede målene for Venstres utviklingspolitikk er å redusere fattigdom og 
styrke menneskerettigheter, åpenhet og demokrati i alle land.» endres til:  
 
«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.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 844 
 
Forslagsstiller: Norges Unge Venstre  
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Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  90 
Fra linje:  49 
Til linje:  49 
 
Forslagstekst: 
Nye kulepunkt: 

• «At Norge bør innføre land-for-land rapportering for alle norske selskap enten som en 
del av et internasjonalt regelverk eller på egen hånd. En slik regnskapsrapportering 
vil gjøre det mulig å avsløre skatteunndragelse og begrense ulovlig kapitalflukt. 

• At Norge bør fortsette å støtte kapasitetsbygging av skattemyndigheter i 
utviklingsland.» 

 
Landsstyrets innstilling: Vedtas (enstemmig innstilling) 
 
 
Forslag nr. 847 
 
Forslagsstiller: Granvin Venstre (Hordaland) 
Type forslag:  Endringsforslag 
 
På side:  91 
Fra linje:  9 
Til linje:  10 
 
Forslagstekst: 
Kulepunktet  

• Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned 
tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. 

endres til: 
• «Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som sikrer like 

utviklingsmuligheter, også for utviklingsland.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises (ikke opprettholdt i landsstyret) 
 
 
Forslag nr. 849 
 
Forslagsstiller: Buskerud Venstre  
Type forslag:  Tilleggsforslag 
 
På side:  91 
Fra linje:  13 
Til linje:  13 
 
Forslagstekst: 
Nytt kulepunkt:  

• «Alle land har rett til å beskytte og sikre sin egen matproduksjon.» 
 
Landsstyrets innstilling: Avvises 
 


