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Politiske fråsegner 1 
 2 
 3 
Jamfør vedtekter for Venstres Hovedorganisasjon § 9 skal framlegg til politiske fråsegner 4 
vere levert innan 3 veker før Landsmøtet. Det vart registrert 4 forslag til fråsegner innan 5 
fristen 22. mars, i tillegg til sentralstyret si generelle politiske fråsegn. 6 
 7 
 8 
Forslag 1 9 
Forslagsstiller: Sentralstyret 10 
 11 
 12 
Folk først 13 
 14 
Norge trenger en ny kurs. Venstre ønsker velgernes tillit for å føre en grønn, liberal og varm 15 
politikk. Venstre ønsker et kraftig løft for utdanning, miljø, nyskaping og et velferdssamfunn 16 
med rom for alle, men som prioriterer dem som har mest bruk for fellesskapets hjelp og 17 
støtte. Vi vil prioritere en politikk som setter folk først. 18 
 19 
Venstres hovedprioriteringer i neste stortingsperiode 20 
 21 
Skal Norge lykkes i framtiden er kunnskap og utdanning avgjørende. For Venstres handler 22 
det om å satse både på skole og forsking. Det er kvaliteten i skolen som er den viktigste 23 
investering i framtidens velferd og velstand. Nøkkelen til en bedre skole er bedre og mer 24 
motiverte lærere. Økt satsing på kunnskap vil være Venstres førsteprioritet i neste 25 
stortingsperiode. 26 
 27 
Venstre mener Norge må bli et miljøpolitisk foregangsland. Venstre vil derfor satse på 28 
jernbane og kollektivtransport, på utvikling av nye fornybare energikilder, og på forskning og 29 
innovasjon innenfor energi-, klima- og miljøområdet. Både det offentlige virkemiddelapparat 30 
og skattesystemet må reformeres i en langt mer miljøvennlig retning. Med Venstres politikk 31 
vil det lønne seg å ta miljøvennlige valg. Norge må være i tet med å utvikle og ta i bruk ny 32 
teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder 33 
som har konsekvens for klimaet. 34 
 35 
Norge trenger mange nye bedrifter i framtiden for å sikre velferden for kommende 36 
generasjoner. Derfor vil Venstre legge til rette for at flere vil starte for seg selv – ikke minst 37 
flere kvinner. Skal dette lykkes, må vi fjerne diskriminerende regler og ordninger for 38 
selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene. Venstre vil arbeide for bedre 39 
skatteregler, bedre sosiale ordninger, et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og 40 
lavere oppstartskostnader. 41 
 42 
Venstre ønsker en målrettet sosialpolitikk som hjelper dem som trenger det aller mest. 43 
Venstre førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og 44 
barnefamilier. På tross av et rekordstort økonomisk handlingsrom over statsbudsjetter de 45 
siste 8 årene øker antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier. Det er helt 46 
uakseptabelt og alene grunn nok til et nødvendig regjeringsskifte. Venstre vil derfor 47 
differensiere universelle ordninger som barnetrygd, oppholdsbetaling i barnehage og SFO 48 
og kombinere dette med målrettede tiltak for å nå dem som trenger hjelpen mest. 49 
 50 
Venstres ideologi og prinsipper 51 
 52 
Venstre er Norges eneste sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med 53 
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ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra venstresiden ved at vi tror mennesker 1 
som gis frihet er best i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. Vi skiller oss 2 
fra høyresiden ved at vi ønsker sterke fellesskapsløsninger som bekjemper sosial 3 
urettferdighet i samfunnet. 4 
 5 
Et sosialliberalt Norge viser ikke redsel for mangfold og annerledestenkende, men tvert imot 6 
ønsker det. 7 
 8 
For Venstre er det ikke ønskelig at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor 9 
makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet. Vi vil også gå 10 
kompromissløst i rette med de som utfordrer det liberale samfunnet med autoritære ideer i 11 
ulik politisk og religiøs forkledning, eller i form av generalisering og fordomsfulle fiendebilder. 12 
 13 
Samarbeid med andre partier 14 
 15 
Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter over til disposisjon, men har likevel ikke 16 
prioritert det som er viktigst: Kunnskap, miljø og hjelp til dem som trenger det mest. 17 
Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en 18 
negativ holdning til privat eierskap og gründervirksomhet. For Venstre er det derfor 19 
avgjørende at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut. 20 
 21 
Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at 22 
det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt 23 
flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en 24 
ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig 25 
gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag og styrkeforholdet mellom de ulike 26 
partiene vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering. 27 
 28 
Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. 29 
Venstre ønsker derfor en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det 30 
vil være det beste for Norge og det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke 31 
vekslende flertall i Stortinget for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv 32 
kurs. 33 
 34 

35 
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Forslag 2 1 
Forslagsstiller: Møre og Romsdal Venstre 2 
 3 
 4 
Statlig vedlikeholdspakke på fylkesvegnettet – eller vegene i retur! 5 
  6 
Da regjering og storting overførte de ”nye” fylkesvegene til fylkeskommunene fra januar 7 
2010, fulgte det med et formidabelt vedlikeholdsetterslep. Venstre krever at regjeringen, i 8 
samsvar med vegdirektoratets forslag, legger fram et omfattende rehabiliteringsprogram for 9 
fylkesvegnettet i forbindelse med Nasjonal Transportplan som kommer i april i år. 10 
  11 
Vegforfallet er dramatisk, med et enormt vedlikeholdsbehov, på bruer, tunneler, fergekaier, 12 
og på fylkesvegnettet generelt. For Møre og Romsdal viser beregningene et samlet etterslep 13 
på mellom 4 og 5 milliarder kroner. Tunneler, bruer og fergekaier utgjør 80 %, mens vegene 14 
utgjør 10 %. 15 
  16 
Resultatet med elendige veger ser vi alle rundt oss hver dag, med negative konsekvenser 17 
og betydelig frustrasjon fra næringsliv og befolkningen ellers. Denne statlige 18 
underfinansierningen av fylkesvegreformen har allerede synliggjort så alvorlige 19 
konsekvenser at det må tas omfattende grep for å unngå sammenbrudd på vegene våre 20 
  21 
Dersom regjering og stortinget ikke tar tak i dette med det alvoret som kreves, ser Venstre 22 
ingen annen løsning enn å returnere ansvaret for fylkesvegnettet tilbake til statlig nivå. 23 
 24 
 25 

26 
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Forslag 3 1 
Forslagsstiller: Nord-Trøndelag Venstre 2 
 3 
 4 
Stopp oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 5 
 6 
Venstres Landsmøte krever at regjeringen slutter å tenke på olje- og gassvirksomhet utenfor 7 
Lofoten, Vesterålen og Senja, og vil hindre all olje- og gassvirksomhet i disse havområdene. 8 
Venstres landsmøte ser med stor bekymring på at et klart flertall i regjeringen er positivt til å 9 
åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning. 10 
 11 
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en av Europas største matkilder og 12 
en unik natur og kulturarv. Det vil derfor være en omfattende risiko for at oljevirksomhet i 13 
disse områdene kan medføre at denne store matvareressursen blir skadet eller ødelagt. Det 14 
bør derfor ikke prioriteres å utvinne de oljeressurser som befinner seg i disse havområdene, 15 
det bør være et av Norges bidrag for å stoppe global oppvarming. Venstre vil hindre all olje- 16 
og gass-virksomhet i disse havområdene. 17 
 18 
 19 

20 
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Forslag 4 1 
Forslagsstiller: Finnmark Venstre 2 
 3 
 4 
Gi kystkommunene en mulighet 5 
 6 
Vår langstrakte kyst gir ressursgrunnlag for verdiskaping for hele landet, og er viktig for 7 
landets inntekt. Det er derfor viktig at både forvaltningen i kommuner, fylker og stat har en 8 
omforent politikk for at fiskeressursene høstes bærekraftig og fordeles rettferdig, og at det 9 
settes høye miljøkrav til næringa som bl.a. sikrer en bærekraftig utvikling. 10 
 11 
Med et stadig større fokus på Nordområder og beredskap, så er landet vårt i sterk grad 12 
avhengig av livsdyktige kystkommuner, med et godt befolkningsgrunnlag. Da er vi avhengig 13 
av tilgjengelige ressurser som gir et godt livsgrunnlag, og gjør kommunene i stand til å yte 14 
den velferd som befolkningen har krav på. 15 
 16 
Landet vårt sentraliseres, og dette skjer i et stort tempo. Vi har sett at flere kystkommuner er 17 
blitt sterkt redusert i folketall. Fiskerettigheter blir omsatt og solgt ut av distriktene, hvilket er i 18 
strid med norsk lov. Ingen har så langt vært i stand til å sette inn tiltak for å stanse denne 19 
negative utviklingen langs kysten vår. 20 
 21 
Fiskeressursene er en nasjonal ressurs, og skal forvaltes nasjonalt. Forvaltningen må være 22 
åpen og underlagt politisk styring fra Stortinget. Venstre er imidlertid opptatt av at de 23 
allerede gjelden lover må strammes inn og følges slik de var ment. Det henvises så til: 24 
Ot.prp.nr.67 (1997-1998) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 25 
 26 
”Det er også viktig å legge til rette for at den økonomiske virksomhet som skapes av 27 
høstingen av de marine ressurser, kommer den lokalbefolkning til gode som tradisjonelt har 28 
basert sin levevei på ressursene i havet. Denne motivasjon ligger bak distriktsbinding av 29 
konsesjoner og leveringsforpliktelser for eksempel i ferskfisktrålerflåten. Etter 30 
Fiskeridepartementets oppfatning er en slik tankegang grunnleggende i forhold til å realisere 31 
de oppstilte målsettinger for fiskeripolitikken, og slike ordninger som dette bør ikke bare 32 
opprettholdes, men også utvikles videre." 33 
 34 
Venstre mener at vi trenger en politisk endring for å motvirke en stadig økende 35 
sentralisering, og for å fordele makt og ressurser bedre. 36 
 37 
For Venstre er det viktig at den sterke sentraliseringen stanses slik at kystkommunene har 38 
mulighet til å overleve i fremtiden. Dette kan gjøres kun ved at det settes fokus på 39 
fiskerinæringen, og en ny fiskeripolitikk, ved at: 40 
• Retten til fiskeressursene fortsatt skal eies av det norske folk i felleskap. 41 
• Hvert fylke skal oppretthold sine tradisjonelle fangstrettigheter og at fiskerettigheter ikke 42 

skal kunne selges eller flyttes ut av det fylket de tilhører. 43 
• Opprettholde en råfisklov som har fokus på god kvalitet, og premierer dette prismessig. 44 
• Oppretthold deltakerloven som grunnlag for tildeling av kvoter og konsesjoner, ikke 45 

markedet. 46 
• Sikre en variert og framtidsrettet fiskeflåte med hovedvekt på kystflåten og 47 

konvensjonelle redskaper, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. 48 
• Tildele større andeler av totalkvotene til kystflåten over tid. 49 
• Sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til 50 

føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering. 51 
• Evaluere den innførte strukturkvoteordningen, og ikke åpne for ytterligere strukturering.  52 
• Ha faste årlige fartøykvoter i de viktigste fiskerier og åpne for kvoteoverføringer fra ett år 53 

til et annet  54 
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• Åpne for nyrekruttering i kystflåten, gjennom støttelån til ungdom som ønsker å være 1 
båteiere.  2 

• Innføre rekrutteringskvoter for unge som vil inn i næringa. 3 
• At ordningen med kjøp av fiskerettigheter vurderes avviklet uten at det medfører tap for 4 

personer som har kjøpt slike, ved at de tildeles skattemessig avskriving av verdien av 5 
rettigheter over 10 - 15 år. 6 

 7 
 8 

9 
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Forslag 5 1 
Forslagsstiller: Odd Bovim (Flora, Sogn og Fjordane) 2 
 3 
 4 
Et NAV som setter folk først!  5 
 6 
Venstre mener at en samordning av arbeids- og velferdtjenester, slik NAV er ment å 7 
skulle være, er en grunnleggende god idé. Dagens NAV-system har imidlertid blitt en 8 
stor og overdrevent byråkratisk masodont, som ikke tjener de brukerne som trenger 9 
det mest. Venstre mener NAV skal være løsningsorientert og smidig og først og 10 
fremst bidra til å finne muligheter i systemet for brukerne. 11 
 12 
NAV-brukere med krevende eller tvilsomme stønadssaker, herunder klagesaker og saker for 13 
Trygderetten, kan oppleve å måtte vente i mange måneder før det foreligger en avgjørelse i 14 
saken.  15 
 16 
Dette er svært problematisk for de det gjelder, og kan bidra til å gjøre problemene større for 17 
de som har behov for bistand fra NAV.  18 
 19 
Saksbehandlingstid som overstiger 4 måneder er uansett ikke akseptabelt. 20 
Dersom denne tiden oversittes må dette få direkte konsekvenser for de ansvarlige 21 
saksbehandlerne, og utløse rett til erstatning for de som er utsatt for forsinkelsen.  22 
 23 
Venstre vil:  24 
• redusere saksbehandlingstiden hos NAV betraktelig 25 
• at alle som ikke får svar på en søknad innen 1-2 uker må få en tilbakemelding hvor 26 

maksimal saksbehandlingstid fremgår.  27 
• At ankesaker skal behandles av en annen saksbehandler enn den som foretok den 28 

opprinnelige behandlingen. 29 
• Satse på videreutdanning av NAV-ansatte, også innen flerkulturell forståelse og 30 

kommunikasjon. 31 
 32 


