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Konstituering 1 
 2 
 3 
Landsstyrets innstilling: 4 
 5 
 6 
1 Konstituering 7 
 8 
Møtedirigentar 9 
Trine Skei Grande, Alfred Bjørlo (leiar for dirigentkorpset), Eva Kvelland, Daniel Heggelid-10 
Rugaas, Runar Bålsrud, Hallstein Bjercke, Gunn Berit Gjerde, Toril Berge, Jonas Stein 11 
Eilertsen, Inge Carlén, Stian Skår Ludvigsen, Guri Melby, Øistein Svelle. 12 
 13 
Møtereferentar 14 
Runolv Stegane (leiar for referentkorpset), Kjartan Almenning, Tove Hofstad, Naomi Ichihara 15 
Røkkum, Anne Solsvik, Geir Olsen, Ingvild Boe Hornburg og Pål V.M. Pettersen. 16 
 17 
Møtesekretærar 18 
Trond Enger (leiar for sekretærkorpset), Kjartan Almenning, Morten A. Hagen, Thomas 19 
Havro Hansen, Steinar Haugsvær, Camilla Hille, Tove Hofstad, Ingvild Boe Hornburg, Guri 20 
W. Kinneberg, Jan-Christian Kolstø, Geir Olsen, Pål V.M. Pettersen, Audun Rødningsby, 21 
Naomi Ichihara Røkkum, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Anne Solsvik, Runolv 22 
Stegane, Thori Sundåshagen og Anja Zabelberg.  23 
 24 
Tellekorps 25 
Mirjam Engelsjord (leiar for tellekorpset), Boye Bjerkholt, Gunn-Toril H. Mathisen, Geir Arild 26 
Tønnessen, Petter N. Toldnæs, Sverre Kleivkås, Kirsti Dale, Håkon Alstadheim, Anja 27 
Johansen, Jan Fjellstad, Erlend K. Schjelderup 28 
 29 
Fullmaktsnemnd 30 
Harald Hove, Ragnhild Helseth, Torild Skogsholm 31 
 32 
Protokollsignatarar 33 
Per A. Thorbjørnsen, Maren Hersleth Holsen 34 
 35 
 36 
Redaksjonsnemnd for LM 2013 (vald av LM 2012): 37 
 38 
Ola Elvestuen (leiar), Oslo 39 
Trond Åm, Sør-Trøndelag 40 
Hanne Nora Nilssen, Nordland 41 
Julie Andersland, Hordaland (forfall) 42 
Olav Kasland, Telemark 43 
Ellen Bjørge, Møre og Romsdal 44 
+ Representant for NUV 45 
 46 
1. vara: Per Elling Braseth-Ellingsen, Østfold 47 
2. vara: Irene Dahl, Troms 48 
  49 
 50 
 51 

52 
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Konstituering 52 
 53 
 54 
Landsstyrets innstilling: 55 
 56 
 57 
2  Forretningsorden 58 
 59 
1. Landsmøtet vert leia av møteleiarar som blir valde ved konstitueringa av møtet. 60 

Møteleiarane sørgjer for at dei oppsette rammene for debattane vert overhaldne, og 61 
har difor høve til å bestemme avgrensa taletid og når «strek» skal settast. 62 

 63 
2. Landsmøtedeltakarar med talerett melder seg på talarlista ved tydeleg å vise 64 

nummerskilt, eller ved å levere inn særskilt skjema dersom dette vert brukt. Møteleiar 65 
kan gje taletid til andre landsmøtedeltakarar i kvar einskild sak. Alle innlegg, bortsett 66 
frå møteleiar sine, skal skje frå talarstolen.  67 

 68 
3. Møteleiar kan tillate inntil to replikkar til debattinnlegg med påfølgjande svarreplikk. Ein 69 

replikk kan maksimum være eitt minutt lang, og skal omhandle siste debattinnlegg. 70 
Landsmøtedeltakarar teiknar seg til replikk ved tydeleg å vise nummerskilt saman med 71 
eit farga ark. Møteleiar gjev replikk til dei som først ber om det. 72 

 73 
4. Alle forslag må leverast skriftleg til møteleiarane, og på eige skjema om slikt finst. Til 74 

større saker har møteleiarane høve til å be om at alle forslag vert levert elektronisk. 75 
 76 
5. Forslag om å utsetje eller oversende ei sak skal handsamast umiddelbart når det vert 77 

lagt fram. Møteleiarane har utover dette høve til å bestemme voteringsorden. 78 
 79 
6. Vedtak på landsmøtet vert fatta med simpelt fleirtal når anna ikkje er bestemt i 80 

Venstres vedtekter. Vedtak skal fattast ved framsyning av delegatskilt. Ved 81 
stemmelikskap skal det gjerast ei ny votering. Ved andre gongs stemmelikskap vert 82 
innstillinga ståande. 83 

 84 
7. Forslag til saker eller politiske fråsegner som kjem inn etter vedtektsfesta fristar (1. 85 

mars eller for fråsegner 22. mars) må oppnå 2/3-fleirtal for å kunne 86 
realitetshandsamast. 87 

 88 
8. Ved personval gjeld følgjande: 89 

a) Valkomiteen, dersom valet er førebudd av denne, presenterer først sitt arbeid og 90 
si innstilling. Alternative forslag til valkomiteen si innstilling skal settast opp mot 91 
ein bestemt person i denne innstillinga. Kandidatane har høve til opp til tre 92 
støttetaler kvar, og avgjer sjølve om dei vil nytte ei av desse personleg. 93 

b) Dersom det er fleire enn to kandidatar til eitt bestemt verv, må kandidaten ha 94 
minimum 50% av røystene for å bli vald. Oppnår ingen av kandidatane 50% av 95 
røystene i første valomgang, fell den av kandidatane med færrast røyster ut. Slik 96 
held ein fram til ein av kandidatane har oppnådd dei naudsynte 50% av 97 
røystene. Ved stemmelikskap skal det gjerast ei ny votering. Ved andre gongs 98 
stemmelikskap vert valet avgjort ved loddtrekking. 99 

c) Personval skal gjennomførast skriftleg om minst ein av landsmøtedelegatane 100 
krev det. 101 

 102 
9.  Ved handsaming av politiske fråsegner gjeld følgjande: 103 

a) Ved starten av møtet skal redaksjonsnemnda ha distribuert forslag til antal 104 
fråsegner som skal handsamast, og ei innstilling på innhaldet i desse 105 
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fråsegnene, basert på forslag som er levert innan fristen. Frist for å fremje 106 
alternative fråsegner er ved møtestart. 107 

b) I prioriteringsdebatten vedtek Landsmøtet først talet på fråsegner som skal 108 
handsamast. Alternative forslag til redaksjonsnemndas innstilling må deretter 109 
settast opp mot ei konkret fråsegn i innstillinga, eller på open plass. Dersom det 110 
er fleire enn to alternativ til ein "plass" vert det votert alternativt mellom to og to 111 
forslag. Forslaget som får flest stemmer går vidare til neste voteringsrunde inntil 112 
det står eitt forslag att.  113 

c) Alle fråsegner som får fleirtal i prioriteringsdebatten, vert handsama i plenum, 114 
innanfor tida avsett i programmet og etter at redaksjonsnemnda har vurdert 115 
fråsegnene på nytt.  116 

 117 
10. Ved handsaming av stortingsvalprogram gjeld følgjande: 118 

a) Frist for å sende inn forslag til endringar til programnemndas forslag til 119 
stortingsvalprogram er 1. mars. Landsstyret innstiller deretter til Landsmøtet, og 120 
Landsstyrets innstilling ligg til grunn for handsaminga. 121 

b) Landsstyret innstiller på forslaga som ”ikkje realitetshandsama”, ”redaksjonelt 122 
forslag”, ”vedteken” eller ”avvist”. 123 

c) Forslag som er innstilt ”ikkje realitetshandsama”, ”redaksjonelt forslag” eller 124 
”avvist” vert votert over under eitt, i tre separate bolkar. Dersom eit slikt forslag 125 
skal voterast over enkeltvis, må det aktivt oppretthaldast av ein av 126 
landsmøtedelegatane innan onsdag 10. april klokka 12:00. 127 

d) Om landsstyret si innstilling om ”ikkje realitetshandsama” eller ”redaksjonelt 128 
forslag” ikkje får tilslutning, skal landsmøtet handsame forslaget utan innstilling. 129 
Eit slikt forslag vert automatisk votert over enkeltvis, under det tilhøyrande 130 
kapitlet, og må aktivt voterast inn. 131 

 132 
11. Eventuelle endringar i vedteken forretningsorden krev 2/3-fleirtal. 133 
 134 
 135 
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Dagsorden/program 1 
 2 
 3 
Landsstyrets innstilling: 4 
 5 
 6 
ONSDAG 10. APRIL 7 
 8 
12:00 Frist for å oppretthalde endringsforslag til programmet som Landsstyret ikkje har 9 

innstilt på å vedta 10 
 11 
 12 
TORSDAG 11. APRIL 13 
 14 
14:00 Lunsj 15 
15:00 Sentralstyremøte 16 
17:00 Kaffe 17 
17:30 Landsstyremøte 18 
20:30 Middag 19 
 20 
 21 
FREDAG 12. APRIL 22 
 23 
12:00 Lunsj 24 
 25 
12:00 Ny på landsmøtet 26 
 27 
13:00 Opning 28 

Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1) 29 
Konstituering (LM-2) 30 
Godkjenning av dagsorden og program (LM-3) 31 

 32 
13:45 Pause 33 
 34 
14:00 Leiars tale (LM-4) 35 
 Trine Skei Grande, leiar av Venstre 36 
 37 
15:00 Kaffipause med lett mat 38 
 39 
15:30 Generell politisk debatt (LM-4) 40 
 41 
18:45 Politiske fråsegner (LM-10) 42 

Presentasjon (og prioriteringsdebatt) 43 
 44 
19:00 Middag på hotellet 45 
 46 
20:00 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 47 
 Innleiing ved Guri Melby, leiar av programkomiteen 48 
 49 
22:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta  50 

Frist for innlevering av endringsforslag til fråsegn(er) 51 
 52 
 53 
 54 
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LAURDAG 13. APRIL 55 
 56 
09:00 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 57 
 58 
11:00 Pause 59 
 60 
11:15 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 61 
 62 
13:00 Lunsj 63 
 64 
14:00 Internasjonale gjestar 65 
 66 
14:15 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 67 
 68 
16:00 Kaffepause med lett mat 69 
 70 
16:30 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 71 
 72 
17:30 Val (LM-13) 73 
 74 
18:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta 75 
 76 
20:00 Festmiddag  77 
 78 
 79 
SØNDAG 14. APRIL 80 
 81 
09:00 Politiske fråsegner (LM-10) 82 
 Plenumsdebatt og vedtak 83 
 84 
10:00 Årsmelding 2012 (LM-5) 85 

Regnskap 2012 (LM-6) 86 
Kontingent 2014 (LM-7) 87 

 Innkomne saker (LM-11) 88 
 Tema for LM 2014 (LM-12) 89 
 90 
10:30 Vedtekter (LM-8) 91 
 92 
11:00 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 93 
 94 
11:30 Kaffipause / utsjekking 95 
 96 
12:00 Eit ope og tolerant Europa 97 
 Erik Ullenhag, integrasjonsminister i Sverige 98 
 99 
12:30 Stortingsvalprogram 2013-2017 (LM-9) 100 
 101 
13:30 Venstres miljøkampanje 102 
 103 
13:45 Avslutning (LM-14)  104 
 105 
14:00 Lunsj og heimreise. 106 
 107 



LM-4 
 

8 

Leiars tale og generell politisk debatt 1 
 2 
 3 
Etter Trine Skei Grandes tale til landsmøtet vil det først bli gitt taletid til leiar av Norges Unge 4 
Venstre, Sveinung Rotevatn, og deretter til leiar av Norges Venstrekvinnelag, Åsta Årøen, og 5 
leiar av Noregs Liberale Studentforening, Erlend K. Schjelderup. Sidan blir det generell 6 
politisk debatt der alle delegatar kan delta med innlegg og replikkar.  7 
 8 
Leiars tale og den generelle politiske debatten vert overført live på www.venstre.no.  9 
 10 
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Årsmelding for Venstres Hovedorganisasjon 2012 1 
 2 
 3 
Denne årsmeldingen gjelder for kalenderåret 2012. 4 
 5 
 6 
1. LANDSMØTET 7 
Venstres landsmøte 2012 ble holdt på Fornebu 13.-15. april. Det vises til egen 8 
landsmøteprotokoll. 9 
 10 
 11 
2. LANDSSTYRET 12 
 13 
2.1.a. Landsstyrets sammensetting inntil LM 2012 14 
Landsstyret består av sentralstyret, seks direktevalgte landsstyremedlemmer, en 15 
representant fra hvert fylkeslag, to representanter frå Norges Unge Venstre, en representant 16 
fra Norges Venstrekvinnelag og en representant fra Norges Liberale Studentforbund. Etter 17 
landsmøtet i 2010 og farm til landsmøtet i 2012 har landsstyret hatt følgende 18 
sammensetting:  19 
 20 
Sentralstyret: 21 
Trine Skei Grande (leder) 22 
Helge Solum Larsen (1.nestleder) 23 
Ola Elvestuen (2. nestleder) 24 
Guri Melby (sentralstyremedlem) 25 
Mona Haugland Hellesnes (sentralstyremedlem) 26 
Hans Antonsen (sentralstyremedlem) 27 
Berit Woie Berg (sentralstyremedlem) 28 
 29 
1.vara: Lars Peder Nordbakken 2. vara: Ellen Cathrine Kvalsund 30 
3.vara: Geir Rune Nyhus  4. vara: Tonje Løwer Gurholt 31 
 32 
Direktevalgte landsstyremedlemmer: 33 
Odd Einar Dørum 34 
Eva Kvelland 35 
Alfred Bjørlo 36 
Britt Fladmark Holta 37 
Abid Q. Raja 38 
Iselin Nybø 39 
 40 
1. vara: Jonas Stein Eilertsen 2. vara: Trine Noodt 41 
3. vara: Chr. Mikkel Dobloug  4. vara: Aina Dahl 42 
5. vara: Martin Løken   6. vara: Ulla Nordgarden 43 
 44 
 45 
2.1. b Landsstyrets sammensetting fra LM 2012 46 
Landsstyret består etter LM 2012 av det landsmøtevalgte sentralstyret, åtte direktevalgte 47 
landsstyremedlemmer, fylkeslederne med fylkesnestledere som varamedlemmer, et medlem 48 
valgt av Norges Venstrekvinnelag, et medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to 49 
medlemmer valgt av Norges Unge Venstre. Etter landsmøtet i 2012 har landsstyret hatt 50 
følgende sammensetting: 51 
 52 
Sentralstyret: 53 
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Trine Skei Grande 54 
Ola Elvestuen (1. nestleder) 55 
Terje Breivik (2. nestleder)  56 
Guri Melby (sentralstyremedlem) 57 
Hans Antonsen (sentralstyremedlem) 58 
Iselin Nybø (sentralstyremedlem) 59 
Arne Ivar Mikalsen (sentralstyremedlem) 60 
 61 
Direktevalgte landsstyremedlemmer: 62 
Abid Q. Raja 63 
Rebekka Borsch 64 
Alfred Bjørlo 65 
Trine Noodt 66 
Odd Einar Dørum 67 
Eva Kvelland 68 
Britt Giske Andersen 69 
Per Magnus Finnanger Sandsmark (fikk permisjon sommeren 2012 p.g.a. ansettelse i 70 
Venstre sentralt)  71 
 72 
1. vara: Inger Noer (fast møtende i Sandsmarks permisjonstid) 2. vara: Jonas Stein  73 
3. vara: Andre N. Skjelstad    4. vara: Eivind Brenna 74 
5. vara: Julie Andersland   6. vara: Torgeir Fossli 75 
7. vara: Ina Roll Spinnanger   8. vara: Kåre Pettersen 76 
9. vara: Ragnhild Helseth    10. vara: Vigdis Tonning 77 
11. vara: Naomi Ichihara Røkkum  12. vara: Kjell M. Veivåg 78 
 79 
Møtende for fylkeslagene i 2012: 80 
Per Elling Braseth-Ellingsen og Sindre W. Mork (Østfold), Solveig Schytz og Siri Engesæth 81 
(Akershus), Trond Enger, Toril Berge og Anders Bergsaker (Oslo), Erik Ringnes og Sjur 82 
Skjævesland (Hedmark), Ketil Kjenseth (Oppland), Rebekka Borsch og Erik Hørluck Berg 83 
(Buskerud), Hilmar Flatabø og Karin Frøyd (Vestfold), Torgeir Fossli og Lars Solbakken 84 
(Telemark), Stein Inge Dahn, Pål Koren Andersen og Heidi Foyn Thomassen (Agder) 85 
Kjartan A. Lunde og Tove Frantzen (Rogaland), Rolf Nesheim (Hordaland), Marit Barsnes 86 
Krogsæter (Sogn og Fjordane), Helge Hamre og Ragnhild Helseth (Møre og Romsdal), 87 
Trond Åm (Sør-Trøndelag), Karl Meinert Buchholdt og Reidar Lindseth (Nord-Trøndelag), 88 
Arne Ivar Mikaelsen, Arne B. Vaag og Hanna Nora Nilssen (Nordland), Øystein Nilsen, Roar 89 
Sollied og Jan Fjellstad (Troms) og Berit Dagny Anti, Terje Soløy og Stian Celius (Finnmark) 90 
 91 
Møtende for Norges Unge Venstre:  92 
Sveinung Rotevatn, Elin Sandvik, Andreas Skjæret, Hanne Kvilhaugsvik og Aleksander 93 
Nygaard Åsnes. 94 
 95 
Møtende for Norges Venstrekvinnelag: 96 
Åsta Årøen og Liv Irene Haug. 97 
 98 
Møtende for Norges Liberale Studentforbund:  99 
Daniel Heggelid-Rugaas og Naomi Ichihara Røkkum 100 
 101 
 102 
2.2 Landsstyrets møter 103 
Landsstyret har hatt 5 møter i årsmeldingsperioden: 104 
  105 
1. møte:  106 
Tid: 3. - 4. mars i Oslo 107 
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Viktige saker:  108 
Innstillinger til Landsmøtet (LS-05/12), Landsstyret og organisasjonen (LS-07/12) og 109 
Kampanjer mot valg 2013 (LS-08/12)  110 

 111 
2. møte:  112 
Tid: 12. april på Fornebu 113 
Viktige saker:  114 

Innstillinger til det påfølgende landsmøtet (LS-13/12- LS-17/12) og Kampanjer mot 115 
valg 2013 (LS-21/12) 116 

 117 
3. møte: 118 
Tid: 16. -17. juni i Halden 119 
Viktige saker:  120 
 Evaluering LM 2012 med godkjenning av landsmøteprotokoll (LS-28/12), Kampanjer 121 

mot valg 2013 (LS-31/12), Årsmøte i VO (LS-32/12), Tilsetting av generalsekretær 122 
(lS-34/12) og Arbeidsform i landsstyret (LS-37/12) 123 

 124 
4. møte:  125 
Tid: 19. - 20. oktober i Oslo 126 
Viktige saker:  127 
 Skolering og nettverksbygging mot 2013 (LS-44/12), Oppsummering 128 

omsorgskampanjen (LS-46/12) og Ekstraordinært årsmøte VO (LS-48/12  129 
 130 
5. møte : 131 
Tid: 7. - 8. desember i Oslo 132 
Viktige saker:  133 
 Budsjett 2012 (LS-53/12), Landsmøtested 2014 (LS-54/12), Ny kampanje: Miljø (LS-134 
 56/12 og Seminar om fiskeripolitikk (LS 58/12)  135 
 136 
 137 
2.3 Landsstyrets politiske uttalelser 138 
 139 
Vedtatt av landsstyret 3. - 4. mars 2012 140 
 141 
Uttalelse 1: 142 
Den arabiske våren 143 
 144 
Den arabiske våren lar seg ikke stanse. Den lar seg heller ikke forutsi: I land som 145 
Egypt, Libya, Jemen, Bahrain og Syria er det høyst usikkert hvordan revolusjonene vil 146 
ende. Dette blir av noen brukt som argument for å være tilbakeholdne til å støtte 147 
endringskrefter. Venstre er også bekymret for at interne motsetninger skal føre til 148 
ustabilitet, men det skal ikke hindre oss i å støtte en demokratisk utvikling.  149 
 150 
En liberal utenrikspolitikk innebærer at vi tror at reelt demokrati basert på rettsstatlige 151 
prinsipper er den beste styreform for alle land, samtidig som vi aksepterer at andre folk vil 152 
kunne gjøre politiske veivalg vi ikke liker. Det internasjonale samfunn har både rett og plikt til 153 
å engasjere seg i å stanse staters maktovergrep mot egen befolkning, og å støtte opp om 154 
demokratiske institusjoner, uavhengig av hva slags politikk som vil bli ført i framtiden. 155 
 156 
Det er ikke mulig å legge fram en bestemt modell for hvordan Norge skal støtte revolusjoner. 157 
Men det må aldri være tvil om at Norge gir uforbeholden støtte til de demokratiske kreftene 158 
og fordømmer all form for maktovergrep og undertrykking. Norge må engasjere seg i å støtte 159 
demokratiske prosesser og institusjoner, i tillit til at det er folk selv som skal skape sin 160 
framtid. Her må vi regne med dilemmaer når andre folk gjør politiske veivalg som truer 161 
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liberale prinsipper, for eksempel gjennom politikk basert på illiberale koblinger mellom 162 
tradisjon, religion og politikk. I slike tilfeller må menneskerettighetene ligge til grunn for når 163 
Norge skal engasjere seg. Norge må heller ikke akseptere noen form for støtte til terror. 164 
 165 
Det vil være ulike forståelser av hva et demokrati er. Minstekravet til demokrati er at et 166 
flertall av folket har mulighet til å skifte ut sine ledere gjennom valg. Dette forutsetter full 167 
organisasjons- og ytringsfrihet.  168 
 169 
Venstre krever at: 170 
• Norge uforbeholdent fordømmer maktovergrep og støtter demokratiske reformer i 171 

arabiske land uten reservasjoner med tanke de politiske veivalg som kan skje i et 172 
framtidig demokrati.  173 

• Norge stiller seg bak krav om at de i Syria som står bak regimets overgrep mot egen 174 
befolkning, skal bli stilt til ansvar. 175 

• Norge ikke nøler med å protestere eller på andre måter reagere mot andre land som 176 
saboterer eller undergraver internasjonale initiativ som fordømmer brudd på 177 
menneskerettighetene, for eksempel ved å nedlegge veto i FNs sikkerhetsråd.  178 

• Norge engasjerer seg i krav om demokratiske institusjoner og prosesser, samt respekt 179 
for menneskerettigheter, inkludert kvinners rettigheter 180 

• Norge støtter folkelige bevegelser som arbeider for demokratisk reformer.  181 
• Norge inviterer og engasjerer andre land og internasjonale institusjoner til å bidra til sivile 182 

og fredelige overganger, og gir støtte til slike prosesser.  183 
• Militær intervensjon forblir siste utvei og kan kun gjennomføres uten FN-vedtak i 184 

ekstreme tilfeller der det kan forhindre etnisk rensing og folkemord. Norge må være en 185 
pådriver for å reformere FNs sikkerhetsråd i en mer demokratisk retning, spesielt med 186 
tanke på veto-retten.  187 

 188 
Uttalelse 2: 189 
Ungdom, makt og medvirkning 190 
 191 
Venstres landsstyre er svært fornøyd med at Ungdommens Maktutredning er kommet 192 
på plass, og med noen av de viktigste grepene i utredningen. Men Torgersen - 193 
utvalget er til tider mer opptatt av å la staten styre ungt engasjement enn å øke det 194 
selvstendige unge engasjementet.  195 
 196 
Skolens demokratioppdrag 197 
Skolen og de frivillige organisasjonene er arenaer for demokratiopplæring, 198 
demokratiforståelse og demokrati i praksis. Skolevalg for alle i videregående skoler er et 199 
viktig tiltak i denne opplæringen. Venstre mener at det også må legges til rette for dette i 200 
ungdomsskolen. For at alle elever skal ha mulighet til å engasjere seg, mener Venstre det er 201 
viktig å følge opp utredningen med å øke fraværskvoten for politisk, frivillig og kulturell 202 
aktivitet i skolen. 203 
 204 
Ungdomsråd 205 
Venstres ønsker organ for ungdomsmedvirkning i alle kommuner. Likevel anerkjenner vi at 206 
kommuner og ungdommer er ulike, og at ungdomsrådene derfor bør kunne organiseres 207 
svært ulikt fra kommune til kommune. Venstre ønsker ikke at kommuner som følger 208 
nasjonale retningslinjer for ungdomsråd skal få statlig økonomisk tilskudd. En slik ordning 209 
kan føre til ensretting og mer byråkratisering. 210 
  211 
Stemmerettsalder 212 
For Venstre er ungdomsdeltakelse i demokratiet viktig og nødvendig. Derfor er det skuffende 213 
at et flertall i utvalget ikke vil innføre stemmerett fra 16 år, til tross for at årets forsøk med 214 
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nedsatt stemmerettsalder viser økt valgdeltakelse og engasjement. Venstre vil ha 215 
stemmerett og valgbarhet fra 16 år. 216 
 217 
Personvern i nye medier 218 
Personvernet er en viktig verdi å hegne om i dagens samfunn. Derfor er det viktig å 219 
videreføre slettmeg.no som gir borgere muligheten til å få hjelp til å slette profiler og 220 
brukerdata fra ulike nettsteder. Venstre er enig i at muligheten for å regulere 221 
tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger skal utredes. Venstre 222 
støtter innskjerping av foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn. Bekjentgjøring 223 
av lovverket for foreldre vil være et viktig grep for å styrke barn og unges deltakelse i 224 
demokratiet. 225 
 226 
Unge under offentlig omsorg 227 
Ingen barn velger sin egen oppvekst. Barn og unge i offentlig omsorg tas særskilt vare på. 228 
Derfor støtter Venstre utvalgets forslag om å legge mer vekt på barn og unges synspunkter i 229 
barnevernssaker, rydde opp i regelverket for å ivareta barns beste i saker om plassering 230 
utenfor hjemmet og at barnevernet må få ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere. 231 
  232 
Det er også nødvendig å stanse den enorme veksten i byråkratiet i barnevernet og øke 233 
innsatsen direkte mot barna det gjelder. 234 
 235 
Uttalelse 3: 236 
Beskytt personvernet og digitale rettigheter 237 
 238 
Presset mot personvernet øker over hele verden. Venstres landsstyre mener borgere 239 
har rett til personvern og privatliv også på internett.  240 
 241 
Nylig signerte 22 av 27 EU-medlemsland ACTA-avtalen. I Norge arbeider regjeringen med å 242 
innføre Datalagringsdirektivet og en omfattende omlegging av åndsverksloven. I tillegg har 243 
EU lagt fram en ny personvernforordning som vil påvirke norsk personvernlovgivning sterkt. 244 
Forordningen gir borgerne en rekke rettigheter, som f.eks retten til å bli glemt, rett til innsyn i 245 
lagrede data og krav om å bli informert ved sikkerhetsbrudd. Her må Norge tidlig på banen 246 
for å sikre at personvernrettigheter sikres over landegrensene. 247 
 248 
ACTA er en multilateral, internasjonal avtale som har flere fellestrekk med SOPA og PIPA. 249 
ACTA ble initiert av underholdningsindustrien for å ivareta opphavsrettighetene, styrke 250 
merkevarebygging og forebygge forfalskning. Det vil i praksis bety at det nå blir 251 
internasjonale, koordinerte regler mot piratkopiering, ulovlig fildeling og brudd på patenter. 252 
ACTA vil pålegge internettleverandører å overvåke kundene sine for å bekjempe 253 
piratkopiering. 254 
 255 
Det er ikke underholdningsindustrien som skal operere som politi på nettet. Norske borgere 256 
vil risikere å bli ransakt for materiale som bryter med opphavsretten på flyplasser og andre 257 
grensestasjoner. Venstre mener at både ACTA-avtalen og Kulturdepartemenets foreslåtte 258 
endringer i åndsverksloven bryter med prinsippet om at du skal holdes uskyldig inntil det 259 
motsatte er bevist. Venstre stiller seg kritisk til nettovervåking, nettsensur og lagring av IP-260 
adresser og andre trafikkdata. 261 
 262 
Vi lever i et informasjonssamfunn. Venstre mener fri flyt av informasjon er vitalt for ett 263 
samfunn der fri kunnskap, kultur og informasjonsflyt gir økt innovasjon og teknologiske 264 
fremskritt. Materiale tilgjengelig for alle på like vilkår kommer hele samfunnet til gode. ACTA 265 
vil bli et hinder for kommunikasjonsfrihet, kulturspredning og idéutvikling over hele verden. 266 
Åndsverkloven bør ikke preges av kriminalisering og forbud med mediebransjens 267 
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profitthensyn som førsteprioritet. Borgerrettighetene skal vernes like godt i den digitale som i 268 
den analoge verden. 269 
 270 
Venstre vil: 271 
• At Norge ikke skal signere ACTA-avtalen 272 
• At man ikke blokkerer all P2P trafikk 273 
• At man ikke skal lagre IP-adresser og andre trafikkdata uten at det er nødvendig 274 
• At blokkering, sensurering eller fysisk sletting av nettsteder og servere ikke tillates 275 
• At internettleverandører ikke skal overvåke brukerne sine  276 
 277 
Uttalelse 4: 278 
Folk først i arbeidslivet! 279 
 280 
Framtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Venstres 281 
landsstyre mener at utfordringene ikke er å bevare alt som i dag, men å skape et 282 
åpent og mer moderne arbeidsliv hvor det er plass til flest mulig. Det vil gi et 283 
inkluderende arbeidsliv i motsetning til dagens som på flere områder virker 284 
ekskluderende. 285 
 286 
Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger – ofte i nært 287 
samarbeid med fagbevegelsen. Det handler om alt fra innføring av folkeskole, via lovfesting 288 
av 8-timersdagen, til innføring av universell folketrygd. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven 289 
blir enklere, mer effektiv og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og 290 
ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens 291 
politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.  292 
 293 
I framtiden vil det være mer naturlig å veksle mellom rollene som arbeidstaker, arbeidsgiver 294 
og selvstendig næringsdrivende. Vi er i ferd med å gå fra et enkarriere - samfunn til et 295 
flerkarriere - samfunn. Venstre vil tilpasse arbeidslivets rammer til dette. Framtidens 296 
arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og 297 
individuell frihet.  298 
 299 
Venstres landsstyre vil derfor sikre et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å: 300 
- Bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende. 301 
- Lovefeste rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter. 302 
- Snarest implementere EUs vikarbyrådirektiv som sikrer ansatte i vikarbyråer bedre 303 

rettigheter og vilkår. 304 
- innføre en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge 305 
 306 
Dagens lovverk henger igjen i gamle strukturer om at det vanlige er å være ansatt i den 307 
samme bedriften gjennom hele yrkeslivet, og skaper hindringer for de som vil flytte på seg i 308 
arbeidslivet. Venstre skal være en radikal kraft som arbeider for fornuftige endringer og 309 
reformer. Vi vil ha et arbeidsliv der utgangspunktet er den enkeltes ønske om å bruke sin 310 
kompetanse der det er størst etterspørsel etter den.  311 
 312 
Venstres landsstyre vil derfor skape et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom å: 313 
- endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men 314 

maksimalt i 2 år. 315 
- tillate større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye 316 

som maksimalt kan arbeides pr. dag, måned og år. 317 
- Gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å legge til rette for lokalt 318 

handlingsrom og alternative turnusordninger. 319 
 320 
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Venstre vil ha et samfunn som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Det er den store 321 
nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv for alle. Det skal være trygghet i arbeid gjennom 322 
stillingsvern, anstendig lønn og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø og alle skal ha de 323 
samme rettighetene og er like viktige uansett om man har valgt medlemskap i en 324 
fagbevegelse eller ikke. 325 
 326 
Uttalelse 5: 327 
NTP: Trafikkveksten må tas kollektivt 328 
 329 
Fagetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) ble presentert på onsdag. 330 
Venstres landsstyre mener forslaget er en kjempeutfordring til politikerne. Tiltakene 331 
som er forslått innenfor dagens budsjettramme er kun helt nødvendige 332 
samferdselsinvesteringer. Det er åpenbart at rammene må økes betydelig for å kunne 333 
gjennomføre de nødvendige infrastrukturprosjekter i årene som kommer. 334 
 335 
Venstres landsstyre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste 336 
samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og 337 
kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene. Det er, og vil være, Venstres 338 
hovedprioritering også i neste NTP. En annen helt nødvendig satsing vil være statlige midler 339 
til planlegging, utbygging og drift av kollektivtrafikk i de store byene sammen med bedre 340 
infrastruktur for gående og syklende. Forslaget til ny NTP inneholder på langt nær nok 341 
virkemidler for å nå målsetningen om at all ny trafikkvekst må tas med kollektivtrafikk. En 342 
tredje prioritering for Venstre er derfor fortsatt utbygging av kyststamveien på vestlandet og 343 
forbedringer av E6 nordover fra Trondheim. Venstre mener gode stamveier er viktig for 344 
næringslivet. Disse stamveiene vil binde landsdelene sammen, og gi langt bedre 345 
rammevilkår enn dagens veistandard. I tillegg er trafikksikkerheten på dagens veier en stor 346 
samfunnsutfordring. Venstres fjerde hovedsatsing er å utnytte det et store potensialet for å 347 
få gods over fra vei til bane og sjø.  348 
 349 
I tillegg mener Venstres landsstyre at vi må våge å tenke helt nye tanker rundt finansiering, 350 
planprosesser og organisering. Det er store etterslep både på vei og bane i Norge, og det er 351 
helt avgjørende at vi får mest mulig samferdsel ut av hver krone. Da er det behov for økt 352 
konkurranse, nye planprosesser og langsiktige og forutsigbare finansieringsmodeller. 353 
Venstre foreslo i 2010 bruk av statlig garanterte obligasjoner som finansieringsmodell for 354 
utbygging av Intercitytrianglet på østlandet. Venstre mener en slik finansieringsmodell med 355 
fordel også kan brukes på flere store samferdselsprosjekter, i tillegg til tradisjonelle OPS-356 
prosjekter og andre stabile finansieringskilder. 357 
 358 
 359 
Vedtatt av landsstyret 12. april 2012: 360 
 361 
Uttalelse 6: 362 
Kollektivløft for Oslo og Akershus 363 
 364 
Innen 2030 vil det være to millioner flere reiser daglig i de ni største byområdene. Gitt 365 
en slik utvikling vil bare det å opprettholde dagens transportmiddelfordeling være en 366 
betydelig utfordring. Bilbruk gir langt høyere utslipp av klimagasser enn 367 
skinnegående transport som tog og bane. Venstres Landstyre mener derfor at en 368 
bilbasert trafikkøkning ikke er forenlig med en ansvarlig klimapolitikk. 369 
 370 
Venstre mener at staten må øke bevilgningene til kollektivtrafikk. Alle andre alternativer har 371 
altfor store samfunnsøkonomiske kostnader, ikke minst i form av kø og trafikkaos. 372 
 373 
Særlig utfordrende er situasjonen i Oslo og Akershus, hvor det er behov for omfattende 374 
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investeringer til et skinnegående transporttilbud som har kapasitet til å møte 375 
befolkningsveksten. I følge prognosene fra Statistisk sentralbyrå vil Oslo og Akershus alene 376 
få en befolkningsvekst på omlag 350 000 mennesker de neste tyve årene. 377 
 378 
For å få en bærekraftig utvikling i Oslo og Akershus med en sterk befolkningsvekst mener 379 
Venstre at det er nødvendig å konsentrere befolkningsveksten i kollektivknutepunkter hvor 380 
bolig- og næringsutvikling sees i sammenheng for å minimere transportbehovet. 381 
 382 
Derfor vil Venstre: 383 
• Innføre et eget statlig tilskudd til planlegging, investering og drift av nye kollektivtunneler 384 

under Oslo, banebasert kollektivtransport fra Oslo til Fornebu og utvide t-banen i Oslo til 385 
Ahus. 386 

• Prioritere Follobanen i den kommende nasjonale transportplanen. 387 
• Sørge for at Oslo og Akershus igjen kommer inn i den statlige belønningsordningene for 388 

kollektivtransport i storbyregionene. 389 
• At staten må gi Oslo og Akershus sitt bestillerselskap Ruter ansvaret til å overta ansvaret 390 

for lokaltogene og overføre nødvendig finansiering til dette. 391 
 392 
 393 
Vedtatt av landsstyret 16. - 17. juni 2012 394 
 395 
Uttalelse 7: 396 
Stopp massakren på befolkningen i Syria 397 
 398 
Venstre er dypt bekymret over den tiltagende voldsspiralen og massakren i Syria. 399 
Myndighetene viser ingen tegn til å stoppe sin brutale krig mot egne innbyggere, og 400 
går stadig lenger for å holde på makten. Venstre mener det internasjonale samfunnet 401 
må fortsette og forsterke innsatsen for å stanse volden og starte fredsforhandlinger.  402 
 403 
Bashar Al-Assads regime er et av Midtøstens mest korrupte og voldelige diktaturer, og 404 
Ba’athpartiet har sittet ved makten sammenhengende siden 1963. Myndighetene har stått 405 
bak omfattende bruk av tortur, vilkårlige fengslinger og overvåkning for å holde på makten, 406 
og har dessuten sterke restriksjoner på ytringsfriheten.  407 
 408 
Eskalering av konflikten 409 
Nye anslag fra FN viser at over 10 000 mennesker har blitt drept siden opprøret startet i 410 
mars 2011. De siste ukene har man sett en ytterligere eskalering av konflikten, og det 411 
meldes stadig om nye offensiver fra regimet. Den humanitære situasjonen er akutt, og 412 
dersom regimet fortsetter som i dag vil dette medføre katastrofale konsekvenser. 413 
Situasjonen er svært uoversiktlig og farlig, og er preget av mangel på klare fronter og en 414 
splittet opposisjon mot regimet. 415 
 416 
Venstres landsstyre er svært kritisk til Russlands oppførsel når det gjelder situasjonen i 417 
Syria. Russiske myndigheter setter åpenbart økonomiske interesser foran 418 
menneskerettigheter når Russland bruker vetoretten i FNs sikkerhetsråd til å forhindre en 419 
internasjonal reaksjon. Dette er svært kritikkverdig, og undergraver Sikkerhetsrådets arbeid 420 
og legitimitet som fredsopprettende organ. Det internasjonale samfunnet kan ikke la et 421 
russisk veto hindre en reaksjon på den brutale volden, og må starte diskusjoner om hvilke 422 
virkemidler man skal ta i bruk for å stanse volden og sikre menneskerettighetene i Syria.  423 
 424 
Demokratisk valg 425 
En overgang til et nytt regimet må legitimeres ved et demokratisk valg. Etter en overgang til 426 
et nytt regime må mindretallsrettigheter sikres, og det internasjonale samfunnet må fokusere 427 
på en langvarig stabilisering av landet. Å sikre elementære samfunnsfunksjoner vil være 428 



LM-5 
 

 17 

avgjørende for at et fredlig styre skal kunne lykkes, og norske myndigheter bør derfor bistå 429 
med å gjenreise landet dersom dagens regime faller.  430 
 431 
Venstre vil at Norge skal:  432 
• Legge press på FNs sikkerhetsråd for å ta nødvendige grep for å stanse de grove 433 

menneskerettighetsbruddene i Syria. 434 
• Være pådriver for å legge et internasjonalt og diplomatisk press på Russland for å avstå 435 

fra å bruke vetoretten i FNs sikkerhetsråd for å hindre nødvendige vedtak. 436 
• Bidra humanitært og militært ved en internasjonal reaksjon i Syria, dersom det skulle 437 

vise seg å være et nødvendig virkemiddel. 438 
• Bistå Syria dersom regimet faller for å sikre stabiliteten og grunnleggende offentlige 439 

funksjoner i landet. 440 
 441 
Uttalelse 8: 442 
Norske fjordar er ikkje avfallsplassar 443 
 444 
Venstre sitt landsstyre går mot at norske fjordar skal vere avfallsplass for giftig og 445 
forureina gruveavfall. Londonkonvensjonen mot forureining av havet set forbod mot 446 
dumping av avfall til havs. Intensjonen i EU sitt vassdirektiv er å ivareta god og 447 
forbetre mindre god vasskvalitet. Intensjonane i Forureiningslova og 448 
Naturmangfaldslova er å ivareta natur og artar ved å hindre ureining og miljøskadar. 449 
 450 
Venstre sitt landsstyre meiner derfor det ikkje er aktuelt at miljøvernminister Bård Vegar 451 
Solhjell gir Nordic Mining ASA, som har søkt om rutilutvinning i Engebøfjellet med deponi i 452 
Førdefjorden, tillatelse til denne type aktivitet 453 
 454 
Nasjonal laksefjord 455 
Førdefjorden er ein nasjonal laksefjord, og ein rein og rik fjord. Berre 2-4% av fjellet er rutil, 456 
resten av fjellet vert knust masse, som iblanda ukjend type og mengde kjemikalier er omsøkt 457 
dumpa rett i Førdefjorden, eitt lastebillass (10 tonn) i minuttet dei neste 50 åra.  458 
 459 
Førdefjordsaka vil skape presedens for forvaltinga av dei norske fjordane, verdskjende 460 
reisemål, gytestad for ei rekkje artar og basis for omfattande villaks og sjømatnæring.  461 
 462 
NUSSIR har søkt om å opne opp att kopargruva i Repparfjord, med dumping av 463 
gruveavfallet i fjorden. Titania sitt landdeponi er om få år fullt og ein må vente søknad om på 464 
nytt å dumpe i sjøen.  465 
 466 
Gruveavfall også i Finnmark 467 
I Finnmark vart det i 2010 gjeve løyve til dumping av inntil 4 mill tonn gruveavfall i året i 468 
Bøkfjord, også ein nasjonal laksefjord. Rapportar viser at etter 1-2 års drift har massen ikkje 469 
lege i ro som oppgjeve i søknad, men har spreidd seg i heile vassmassen i Bøkfjord.  470 
 471 
Fiskeridirektoratet har levert motsegn i Førdefjord- og Repparfjordsaka. 472 
Havforskingsinstituttet har i begge saker levert høyringsuttalar og innspel, der dei gjer klart 473 
at tiltaka vil ha store miljøskadar på fjordøkosystema og at tiltaka ikkje representerer 474 
berekraftig bruk av natur. Dei 4 instansar med størst kompetanse i Norge på marint liv og 475 
forvalting av marine ressursar, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, NIFES og 476 
Mattilsynet, har i felles skriv gjort klart at dei går imot fjorddeponi av gruveavfall då dette 477 
ikkje representerer berekraftig bruk av natur. 478 
 479 
Dumping = miljøskadar 480 
Venstre meiner at slik dumping av gruveavfall vil ha store miljøskadar på fjordøkosystema 481 
og at det ikkje er i samsvar med berekraftig bruk av natur. Venstre går derfor sterkt imot at 482 
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norske fjordar skal vere avfallsplass for gruveavfall iblanda ulike kjemikalier.  483 
 484 
Venstre meiner og at det er naudsynt med meir kunnskap om sjeldne mineraler som kan 485 
vere tilgjengeleg i gruve- og anleggsavfall. 486 
 487 
Venstre vil: 488 
• Føre ein restriktiv politikk når det gjeld massedeponering til havs, og på sikt forby 489 

dumping av avfall i fjordar 490 
• Pålegge miljørelatert konsekvensutgreiing ved søknad om ny eller utvida gruvedrift. 491 
 492 
Uttalelse 9: 493 
Ren luft å puste i 494 
 495 
Venstre er bekymret over at stadig flere steder i Norge har en for dårlig luftkvalitet. 496 
Forurenset luft øker risikoen for at barn får astma og forverrer helsetilstanden for 497 
personer med luftveis- og hjerte- og karsykdommer. 498 
 499 
Hundrevis av dødsfall hvert år kan relateres til dårlig luftkvalitet. Problemet er særlig knyttet 500 
til høy konsentrasjon av svevestøv og nitrogenoksider, der transport og stasjonær 501 
oppvarming er hovedkildene. Hovedløsningene er økt satsing på kollektivtrafikk og 502 
omlegging til utslippsfri teknologi innenfor oppvarming og transport. 503 
 504 
Nitrogenoksider 505 
Gjennom tiltak som lokal piggdekkavgift og bedre vintervedlikehold av veier er 506 
konsentrasjonen av svevestøv nå redusert mange steder. Derimot har utslippene av 507 
nitrogenoksider gått i feil retning. 508 
  509 
Den rødgrønne regjeringens tydelige favorisering av dieseldrevne kjøretøy gjennom 510 
bilavgiftene har ført til en sterk vekst i antall dieselbiler i Norge. Resultatet er en betydelig 511 
økning av utslippene av nitrogendioksid fra veitrafikken. Feilgrepet er siden delvis rettet opp 512 
fra regjeringens side, men fremdeles er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til utslipp av 513 
nitrogendioksid i innretningen av avgiftssystemet. 514 
  515 
Utfasing av oljefyring 516 
Venstre vil trappe opp tempoet på utfasingen av oljefyring, som står for en stor andel av 517 
utslippene av nitrogendioksid. Venstre vil gi kommunene mulighet til å innføre lokal avgift på 518 
fyringsolje, som kombinert med økonomiske støtteordninger vil gi gode insentiver til å bytte 519 
ut oljefyring med utslippsfrie alternativer. 520 
  521 
I byer og tettsteder hvor det er lastehavn eller havn for ferger eller cruiseskip ligger båtene 522 
på tomgang for å generere strøm, og slipper dermed ut CO2 og NOX. Venstre vil legge til 523 
rette for innføring av landstrøm i havner. 524 
  525 
Venstre vil: 526 
• Åpne for innføring av lokal avgift på fyringsolje, kombinert med gode kommunale og 527 

nasjonale støtteordninger for utslippsfrie alternativer til oljefyring. 528 
• Bygge infrastruktur for fylling og lading av lav- og nullutslippskjøretøy. 529 
• Gi fordeler som gratis bompassering, adgang til kollektivfelt, fri parkering og fritak for 530 

bilavgifter for lav- og nullutslippskjøretøy. 531 
• Åpne for at kommunene, om de selv ønsker det, skal kunne skattlegge 532 

bedriftsparkeringsplasser etter modell fra Gøteborg. 533 
• Bruke lav- og nullutslippskjøretøy i offentlige anbud og i det offentliges egen bilpark. 534 
• Ikke favorisere bruk av diesel i avgiftssystemet. 535 
• Legge til rette for landstrøm ved havnene. 536 
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• Gjennomføre en storsatsing på skinnegående kollektivtransport i storbyområdene. 537 
 538 
Uttalelse 10: 539 
Barn foran systemer i barnevernet 540 
 541 
Venstre vil ha et barnevern som er organisert for barnas beste. Hensyn til barn må 542 
settes først. Derfor vil Venstre gi kommunene mer makt og større ressurser for å sikre 543 
et godt og likeverdig barnevernstilbud. 544 
 545 
En rapport offentliggjort denne uken bekrefter det Venstre har ment om barnevernet i lang 546 
tid. Dagens system fungerer ikke, og fører til unødig belastning for berørte barn. 547 
  548 
Rapporten fra Rambøll oppsummerer fire forskningsrapporter som har evaluert 549 
barnevernsreformen fra 2004, og viser nedslående resultater: 550 
  551 
• Barn har per i dag ikke et likeverdig barnevernstilbud alle regionene i Norge 552 
• Samarbeidet mellom det statlige og det kommunale barnevernet er ikke tilfredsstillende 553 
• Det statlige barnevernet har blitt en byråkratisk hemsko som øker saksbehandlingstiden 554 
• Den faglige utviklingen i barnevernet er for innadskuende 555 
 556 
Barnas behov 557 
Det eneste som har blitt bedre er strukturene rundt faglig og økonomisk styring, men dette 558 
har dessverre ikke gjort tilbudet til berørte barn bedre. Venstre ønsker derfor å bygge 559 
barnevernet nedenfra og opp, med utgangspunkt i barnas behov, ikke behovet for sterkere 560 
systemer. 561 
 562 
Riksrevisjonen har også denne uken pekt på faren for at alt for mange bekymringsmeldinger 563 
feilaktig henlegges. Dette mener Venstre henger sammen med den økte byråkratiseringen 564 
av barnevernet, særlig den statlige delen. Venstre er uenig i barneombudets ønske om å ta 565 
fra kommunene ansvaret for barnevernet. Erfaringene fra det statlige barnevernet tilsier ikke 566 
at det vil være til det beste for berørte barn. 567 
 568 
Mindre byråkrati  569 
Venstre vil gi kommunene mer makt og ressurser over barnevernstilbudet, og ønsker å 570 
legge ned den utøvende delen av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre ansvaret til 571 
kommunene. 572 
  573 
Det berørte barn trenger nå er mindre statlig byråkrati og et mye sterkere kommunalt 574 
barnevern med nok ressurser og kompetanse. 575 
 576 
Uttalelse 11: 577 
Afghanske kvinners rettigheter må sikres 578 
 579 
Venstres landsstyre krever at Norge fortsatt må ta initiativ for å styrke afghanske 580 
kvinners rettigheter og deltakelse. 581 
 582 
Det vil være viktig for en demokratisk og fredelig løsning i landet. Derfor er det vesentlig 583 
både med politisk press og støtte til afghanske grasrotbevegelser. 584 
 585 
Menneskerettighetene 586 
Verdens toppledere samles igjen om noen uker i Tokyo for å diskutere Afghanistans fremtid. 587 
Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i Afghanistan ber nå det internasjonale 588 
samfunnet om støtte til å kreve kvinners deltakelse på Tokyomøtet. Kvinners deltakelse må 589 
være meningsfull og reell, og kvinnene som deltar må representere kvinner på grasrotnivå. 590 
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Dette er nødvendig for å nå visjonen om bærekraftig fred i Afghanistan. 591 
Menneskerettighetene må sikres for alle innbyggere, også for kvinnene. 592 
 593 
Kvinners sikkerhet  594 
Det foregår et viktig arbeid for fredelige løsninger i Afghanistan når NATO-troppene trekkes 595 
ut. Kvinnene må med i dette arbeidet. Men uten støtte fra det internasjonale samfunnet er 596 
afghanske kvinnelige menneskerettighetsforkjempere bekymret for sin egen sikkerhet. 597 
Norge kan derfor ikke akseptere nok et toppmøte om Afghanistan uten deltakelse fra 598 
kvinner. 599 
  600 
Venstre mener derfor at den norske regjeringen må: 601 
• Bidra til at afghanske kvinner får delta på Tokyomøtet. 602 
• Sørge for at kvinners rettigheter er en integrert del av agendaen på Tokyomøtet og at 603 

alle beslutningsdokumenter ivaretar jenters og kvinners rettigheter og sikrer 604 
implementering av sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. 605 

• Støtte opp under reproduktive helsetjenester og reproduktive rettigheter til afghanske 606 
kvinner. 607 

• Bidra både gjennom offisielle kanaler og frivillige og humanitære organisasjoner for å 608 
styrke afghanske kvinners rettigheter. 609 

 610 
 611 
Vedtatt av landsstyret 19. - 20.oktober 2012 612 
 613 
Uttalelse 12: 614 
Folk først i eldreomsorgen 615 
 616 
Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det, tilpasset eget behov og ønsker. 617 
Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft har kommunene fått mer helhetlig ansvar for 618 
innbyggernes helse. Det mener Venstre er positivt, men faren er at modellen er 619 
underfinansiert. Venstre vil sikre nødvendig finansiering.  620 
 621 
Nok menneskelige ressurser, bedre organisering, økt samarbeid med frivillige og utstrakt 622 
bruk av teknologi er nødvendig om vi skal klare å møte fremtidens utfordringer i 623 
eldreomsorgen. Det er viktig at eldre får velge mellom gode og varierte tjenestetilbud fra 624 
offentlige, ideelle og private tilbydere. 625 
 626 
Forebygging og rask rehabilitering er det viktigste vi kan gjøre for å redusere behovet 627 
for sykehjemsplasser og det vil styrke livskvaliteten til de eldre. Hverdagsrehabilitering, der 628 
tjenestemottaker bor hjemme og får sin behandling i kjente omgivelser er viktig. Når flere 629 
skal bo hjemme, er det viktig å styrke informasjonen til, og involveringen av, nære 630 
pårørende.  631 
 632 
Antall eldre vil øke i årene fremover. Flere vil dermed ha behov for helsetjenester. Mange 633 
eldre har sammensatte sykdommer. Det øker kravet til høy kompetanse i eldreomsorgen for 634 
å sikre riktig behandling. 635 
 636 
For å styrke kvaliteten i eldreomsorgen, vil Venstre: 637 
• Knytte tilsynslege til bofellesskap for eldre.  638 
• Sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det.  639 
• Garantere at partnere kan bo sammen på sykehjem. 640 
• Ha tilstrekkelige fysioterapeuter for rask rehabilitering. 641 
• Øke bruk av frivillige i eldreomsorgen. 642 
• Ha flere eldresenter med variert aktivitetstilbud. 643 
• Styrke samlokaliseringen av ulike bo-alternativer for eldre. 644 
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• Forbedre finansieringen av heldøgnsbemannet bolig.  645 
• Tilby en fullstendig omsorgstrapp i eldreomsorgen med velutbygde hjemmetjenester og 646 

ulike dagtilbud, omsorgsboliger og bofellesskap med og uten heldøgns bemanning og 647 
sykehjem for de som trenger det.  648 

• Styrke forskning som kan bidra til at eldre kan bo lengre hjemme. 649 
• Opprette flere lærlingsplasser og styrke helsefagarbeiderutdanningen, blant annet ved å 650 

sikre at helsefagarbeiderutdanningen har tilstrekkelig sykdomslære og relevant praksis. 651 
• Styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering gjennom blant annet å opprette 652 

en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin. 653 
• Sette av midler til utviklingsprosjekter av velferdsteknologi og innføre 654 

incitamentsordninger for økt brukt av velferdsteknologi. 655 
• Forenkle dokumentasjonskravene i eldreomsorgen. 656 
• Sikre finansiering av ressurskrevende brukere og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 657 

også etter fylte 67 år.  658 
 659 
Uttalelse 13: 660 
Stopp volden i Syria  661 
 662 
Venstre mener at Norge må forsterke innsatsen for at volden i Syria stanses. Dersom 663 
ikke internasjonale forhandlinger og diplomatisk kontakt fører til en snarlig løsning, 664 
åpner Venstre for at det opprettes en flyforbudssone i Syria for å hindre regime-lojale 665 
styrker i å utføre luftangrep mot opprørerne og sivilbefolkningen.  666 
 667 
Venstre er dypt bekymret over at syriske myndigheter ikke viser tegn til å stoppe sin brutale 668 
krig mot egne innbyggere. Regimet står bak vilkårlige fengslinger, tortur og henrettelser. 669 
Ifølge FN er over 30.000 personer drept i konflikten så langt. Venstre vil understreke at 670 
menneskerettighetene er universelle. Både opprørere og regimelojale styrker må stanse 671 
volden mot egen befolkning. Det må stilles tydelige krav til opprørerne om en demokratisk 672 
utvikling og at menneskerettighetene respekteres.  673 
 674 
De siste ukene har man sett en ytterligere eskalering av konflikten. Den humanitære 675 
situasjonen er akutt, og dersom Assad-regimet får fortsette som i dag vil dette medføre 676 
katastrofale konsekvenser. I følge FN har mer enn en kvart million syrere har flyktet. Over 677 
700.000 syrere kan være på flukt fra hjemlandet innen utgangen av året.  678 
 679 
Venstre vil at Norge skal:  680 
• Intensivere innsatsen for at vold mot Syrias sivilbefolkning stanses og en ytterligere 681 

spredning av konflikten forhindres.  682 
• Jobbe overfor FN, berørte naboland, USA, EU og Nato for å opprette en flyforbudssone 683 

over syrisk territorium inntil volden opphører. Et FN mandat vil styrke legitimiteten til en 684 
slik flyforbudssone.  685 

• Styrke arbeidet for å samle opposisjonen i Syria og at etniske minoriteter blir ivaretatt.  686 
• Støtte henstillingen fra FNs menneskerettssjef til Sikkerhetsrådet om å bringe konflikten i 687 

Syria inn for Den internasjonale straffedomstolen.  688 
• Sperre alle økonomiske transaksjoner og bankkonti som har tilknytning til Assad-lojale 689 

ledere og institusjoner. 690 
 691 
 692 
Vedtatt av landsstyret 7. - 8. desember 2012 693 
 694 
Uttalelse 15:  695 
En aktiv næringspolitikk 696 
 697 
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Venstres landsstyre ønsker en kraftig forbedring av rammevilkårene for norsk 698 
næringsliv generelt og de minste bedriftene spesielt. Norge trenger en ny og aktiv 699 
næringspolitikk som stimulerer mer til nyskaping og som legger forholdene til rette 700 
for gründere og et mangfoldig næringsliv i hele landet. Dessverre er nyskaping og 701 
innovasjon områder hvor Norge sakker akterut – og hvor de siste sju årene dessverre 702 
har vært de tapte muligheters år. 703 
 704 
Venstres landsstyre ønsker en kraftig forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv 705 
generelt og de minste bedriftene spesielt. Norge trenger en ny og aktiv næringspolitikk som 706 
stimulerer mer til nyskaping og som legger forholdene til rette for gründere og et mangfoldig 707 
næringsliv i hele landet. Dessverre er nyskaping og innovasjon områder hvor Norge sakker 708 
akterut – og hvor de siste sju årene dessverre har vært de tapte muligheters år. 709 
  710 
Regjeringens såkalte aktive næringspolitikk har vært preget av stor aktivitet når det gjelder å 711 
skifte statsråder og forsøk på å detaljstyre enkelte statlig (del)eide selskaper. Ut over det er 712 
det vanskelig å få øye på hva som er regjeringens næringspolitikk. Det meste har enten stått 713 
helt stille, eller beveget seg i feil retning.  714 
 715 
Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig 716 
mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av 717 
verdiskapingen i det private næringslivet, og av at initiativrike personer satser, tar en 718 
betydelig risiko og omsetter ideer til handling. Derfor er det nødvendig med en økt satsing på 719 
forskning og nyskaping og legge forholdene bedre til rette for dem som vil skape en 720 
arbeidsplass for seg selv og noen til. 721 
  722 
Gjennom treffsikre miljøavgifter vil Venstre styre næringslivet i en miljø- og klimavennlig 723 
retning. Venstre vil gjøre det dyrt for bedrifter å forurense og lønnsomt å omstille seg i en 724 
miljø- og klimavennlig retning. 725 
 726 
Venstres landsstyre er overbevist om at det vil bli ført en helt annen og langt mer aktiv 727 
næringspolitikk med et nytt flertall ved valget høsten 2013. Venstre er klar til å ta et 728 
lederskap i å føre en slik politikk, og vil særlig arbeide for: 729 
  730 
• Gjøre det enklere for gründere å få tilgang på kapital og kunnskap i de første, kritiske 731 

oppstartsfasene. 732 
• En kraftfull økning i satsing på FoU i næringslivet både gjennom økte bevilgninger til 733 

næringsrettet forskning, tilskuddsordninger i offentlig regi og gjennom skattesystemet. 734 
• Et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til utvikling av og investering i norske 735 

arbeidsplasser og bedrifter. 736 
• Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak. 737 
• Spisse og fristille Innovasjon Norge, styrke SIVA og samordne den offentlige innsatsen 738 

når det gjelder investering i og støtte til miljø- og klimateknologi. 739 
• Fortgang i forenklingsarbeidet. Bedriftenes kostnader knyttet til skjemavelde og 740 

administrasjon av offentlig byråkrati og rapportering skal reduseres med minst 25 741 
prosent i løpet av fire år.  742 

• Myke opp arbeidsmiljøloven slik at den er tilpasset både et moderne næringsliv og 743 
ansattes behov for økt fleksibilitet.  744 

• Gjennomføre et samferdselsløft gjennom NTP med det formålet å styrke særlig 745 
eksportrettet næring. 746 

 747 
Uttalelse 16: 748 
Eleven først 749 
 750 
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Alle elever skal gjennom skolen få et grunnlag for kunnskap og like muligheter senere 751 
i livet. Tillitsvalgte og folkevalgte i Venstre har denne høsten besøkt omtrent 300 752 
skoler i hele landet for å få innsikt i hvordan skolehverdagen fungerer, og hva vi som 753 
politikere kan gjøre for å sørge for å kunne nå våre mål for skolepolitikken. 754 
 755 
Alle elever skal gjennom skolen få et grunnlag for kunnskap og like muligheter senere i livet. 756 
Tillitsvalgte og folkevalgte i Venstre har denne høsten besøkt omtrent 300 skoler i hele 757 
landet for å få innsikt i hvordan skolehverdagen fungerer, og hva vi som politikere kan gjøre 758 
for å sørge for å kunne nå våre mål for skolepolitikken. Lærere, elever, foreldre og rektorer 759 
melder tilbake at tidlig innsats, lærere som har tid og ressurser til å følge opp den enkelte 760 
elev og flere yrkesgrupper inn i skolen er tiltakene som må prioriteres høyest. 761 
  762 
Tidlig innsats 763 
 I Norge gjøres mest spesialundervisning på de øverste trinnene i grunnskolen. Venstre 764 
mener dette bør reduseres, og det gjøres best ved å sørge for tilpasset opplæring og 765 
spesialundervisning i grunnleggende ferdigheter fra dag én. Gode overganger mellom 766 
barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring er avgjørende for å få 767 
dette til. Dagens universelle ufaglærte leksehjelp må erstattes med målrettede tiltak for de 768 
som trenger ekstra hjelp og støtte. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som kan bidra 769 
i skolen bør få større rom for dette. 770 
  771 
Lærere med tid og ressurser til den enkelte elev 772 
 Elevene fortjener faglig dyktige lærere med tid og ressurser til å se akkurat dem. Derfor 773 
prioriterer Venstre læreren i skolepolitikken. Lærerrollen er endret, og det er større krav til 774 
dokumentasjon og rapportering enn tidligere. Venstre vil se på hvordan dette kan forenkles 775 
og reduseres, for at læreren skal ha tid og ressurser til den enkelte elev. Venstre mener 776 
også at det ikke skal komme økte timetallsutvidelser. Bare slik får læreren mer tid til den 777 
enkelte elev. 778 
  779 
Gode fagfolk i skolen 780 
 Vi må anerkjenne skolen som den største fellesskapsarenaen. Derfor er det viktig med 781 
sosialfaglige tiltak i skolen for å gi alle elever like muligheter senere i livet. Den oppgaven 782 
kan ikke det pedagogiske personalet stå for alene. Venstre ønsker et nasjonalt løft for flere 783 
helsesøstre, miljøarbeidere, barnevernspedagoger og sosialarbeidere i skolen, som kan 784 
følge opp den enkelte elev. 785 
  786 
Venstre vil 787 
• Gjøre det enklere å sette inn spesialundervisning og oppfølging på de første trinnene, før 788 

vedtak eller utredning er på plass 789 
• Avskaffe den lovfestede leksehjelpen og kulturaktivitetstiden på 1.-4. trinn og satse på 790 

målrettet leksehjelp for elever med behov for det på 5.-7. trinn og økt oppfølging i den 791 
ordinære undervisningen 792 

• Gi frivillige som vil hjelpe til i skolen, som for eksempel ”lyttevenner” for lesetrening, rom 793 
for dette 794 

• Øke forskningen på hvordan nye digitale hjelpemidler kan brukes i skolehverdagen og 795 
hvordan pedagogikken kan endres i tråd med dette 796 

• Samordne, og se på muligheten for å redusere, rapporterings- og 797 
dokumentasjonskravene i skolen 798 

• Gjennomgå samtlige rundskriv, retningslinjer og forskrifter med sikte på å redusere 799 
byråkratiet og forenkle skolehverdagen 800 

• Gjennomføre et løft med 1 000 nye helsesøsterårsverk de neste fire årene 801 
• Sørge for et godt samarbeid med NAV, barnevernet og andre slik at sosialarbeidere, 802 

miljøarbeidere og barnevernspedagoger blir en del av de ansatte på skolene. 803 
 804 
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Uttalelse 17: 805 
Et mer etisk, klimavennlig og fremtidsrettet Oljefond 806 
 807 
Venstre mener vi må bruke oljeformuen mer aktivt i arbeidet for bidra til å løse noen av de 808 
største utfordringene verden står overfor. Med mer enn 3700 milliarder kroner investert, 809 
påvirker Oljefondet (formelt kalt Statens pensjonsfond utland, SPU) utviklingen i de landene 810 
der det investeres. Det gir oss et ansvar for å sikre god avkastning og for å sikre at fondet 811 
bidrar til bærekraftig vekst. 812 
 813 
I dag forvaltes fondet etter en strategi med moderat risiko, som innebærer at nesten all 814 
kapital investeres i veletablerte markeder, og nesten uten andre hensyn enn de rent 815 
økonomiske. Denne ensidige tenkningen har ført til en del svært uheldige investeringer, som 816 
kullkraft i Kina og et titalls selskaper som er involvert i avskoging av regnskog. Venstre 817 
mener dagens geografiske begrensninger i fondet ikke lenger bidrar til å sikre høy 818 
avkastning. Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige 819 
og bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen 820 
klima- og miljøvennlig virksomhet. I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende 821 
markeder, noe som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer 822 
i rike land. Da vil vi skape utvikling i land som trenger veksten mer og samtidig tjene penger 823 
til å finansiere fremtidig velferd i Norge.  824 
 825 
Venstre vil at det skal settes av kapital fra Oljefondet til investeringer innenfor to prioriterte 826 
områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper 827 
som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og 828 
akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og 829 
annen klimavennlig virksomhet både i rike og fattige land. Venstre vil at disse investeringene 830 
ikke skal inngå i mandatet til Oljefondet, men investeres og forvaltes ut i fra et mandat og 831 
akseptabel risikoprofil som er tilpasset målene om bærekraftig utvikling og reduserte 832 
klimagassutslipp, med sikte på langsiktig lønnsomhet. 833 
  834 
Venstre vil også bedre den etiske styringen av Oljefondet, for at Norge kan opptre som en 835 
samfunnsansvarlig aktør i verden. Mange selskaper det investeres i, enten de er registrert i 836 
rike eller fattige land, kan bidra til å true menneskerettigheter eller miljø. Etikkrådet er 837 
etablert for å begrense de skadelige følgene av norske investeringer, men rådet har 838 
begrenset mandat og myndighet. Venstre vil innskjerpe de etiske kravene til selskapene vi 839 
investerer i, styrke Etikkrådet og utvikle egne kriterier for investeringer i obligasjoner, blant 840 
annet med krav om åpenhet. Venstre vil utrede Oljefondets tunge investeringer i 841 
fossilesektoren. Oljefondet bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den 842 
globale klimamålsettingen om maksimalt to graders temperaturøkning. 843 
  844 
I tillegg ønsker Venstre å ta i bruk en best i klassen-filtrering for en del av fondets portefølje, 845 
slik at selskapet også aktivt investerer i de mest bærekraftige selskapene, og ikke kun har 846 
fokus på å unngå de verste. 847 
  848 
Venstre vil: 849 
• Opprette to nye investeringsprogrammer med mandat og risikoprofil tilpasset 850 

målsettingene om å støtte henholdsvis bærekraftig utvikling i fattige land, og utvikling av 851 
klima- og miljøvennlig teknologi og industri. For denne delen av fondets virksomhet 852 
aksepterer Venstre en noe høyere risiko. 853 

• Utrede den økonomiske og klimapolitiske risikoen involvert i at fondet i dag er tungt 854 
investert i olje- og kullselskaper. 855 

• Fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet. 856 
• Innskjerpe de etiske retningslinjene og gi Etikkrådet større autoritet.  857 
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• Pålegge Finansdepartementet å gi grundige begrunnelser i tilfeller der departementet 858 
avslår Etikkrådets tilrådninger.  859 

• Utvikle egne etiske retningslinjer for investeringer i obligasjoner.  860 
• Sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse ved at det gis større innsyn 861 

i hvilke selskaper NBIM fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. 862 
• Ta i bruk best i klassen - filtrering for større deler av fondets portefølje. 863 
 864 
Uttalelse 18: 865 
Venstre liker sjømat 866 
 867 
Venstre vil føre en sjømatpolitikk som både bidrar til å videreføre Norges rolle som 868 
produsent av sjømat, og som samtidig sikrer at sjømatnæringen kan få en positiv 869 
utvikling langs kysten. 870 
 871 
De marine næringene er Norges nest største eksportnæring. På verdensbasis utgjør sjømat 872 
under 2% av matvareproduksjonen. Det er allerede i dag mangel på sjømat globalt, og med 873 
økt verdensbefolkning forventer FNs matvareprogram FAO at behovet for sjømat vil øke i 874 
årene fremover. Venstre er opptatt av Norge ikke bare har muligheter knyttet til våre rike 875 
sjøområder, men at vi også har en etisk forpliktelse til å bidra til å dekke behovet for sjømat.  876 
 877 
Venstre vil derfor legge til rette for økt sjømatproduksjon i Norge. Veksten i 878 
sjømatproduksjonen må skje innenfor bærekraftige rammer. Venstre vil videreføre en 879 
langsiktig forvaltning av våre rike fiskeressurser, og bidra til at vi i størst mulig grad får 880 
nyttiggjort hele fisken til mat- og helseproduksjon.  881 
 882 
Sammen med petroleumssektoren og den maritime næringen, har sjømatnæringen kraft i 883 
seg til å være verdensledende innenfor tjeneste og utstyrsproduksjon. Dette forutsetter en 884 
politikk som i større grad fokuserer på å utvikle næringens konkurransekraft.  885 
 886 
For å sikre Norges posisjon som sjømatkammer så er vi avhengig av rent hav og rene 887 
fjorder. Venstre vil gi fisk forkjørsrett fremfor olje og gass i våre viktigste fiskeri- og 888 
havbruksområder.  889 
 890 
I dag reguleres norske sjømatpolitikk i stor grad ut i fra gårsdagens politiske virkelighet. 891 
Politiske ønsker om å styre næringen til å opprettholde flest mulig arbeidsplasser slår i 892 
virkeligheten ut i form av redusert konkurransekraft, samt økt eksport av ubearbeidede 893 
råvarer. Venstre vil dyrke frem næringens konkurransekraft, og slik bidra til å støtte opp 894 
under utviklingen av en tung nasjonal sjømatklynge. Dette som et alternativ til en rødgrønn, 895 
rigid og gammeldags styring.  896 
 897 
Venstre vil:  898 
• Legge opp til en sjømatpolitikk som skaper konkurransedyktige bedrifter. Lønnsomhet er 899 

avgjørende for å opprettholde aktivitet langs kysten, og for å unngå utflagging av 900 
virksomhet,  901 

• Samarbeide med næringen for å få på plass ordninger som kan bidra til økt 902 
kvalitetsfokus.  903 

• Ha økt satsning på forskning, både på fiskebestander, men også på andre marine 904 
ressurser og ha et mye større fokus på FoU innen hele næringen. 905 

• Ha større innsats på grunnforskning. Dette innebærer forskning som på sikt gir oss 906 
muligheter og innovasjon, enten som enkeltstående prosjekter eller en synergi av flere 907 
prosjekter. 908 

• Ha mer kompetanse og kvalitet i hele næringskjeden.  909 
• Øke bruken av rekrutteringskvoter slik at vi sikrer rekrutteringen innen fiskeri spesielt 910 

rettet mot ungdom. 911 
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• Bidra til at havbruksnæringen får tilgang til lokaliteter med god vanngjennomstrømming 912 
gjennom å innføre Trøndelagsmodellen som er en forenklet saksbehandling for de 913 
ukompliserte konsesjonene. Samtidig vil Venstre stille strenge miljøkrav til 914 
havbruksnæringen.  915 

• Forby utslipp av gruveslam og annen forurensing i våre fjorder.  916 
• Gi sjømatnæringen fortrinn fremfor olje- og gassnæringen, og er mot 917 

petroleumsvirksomhet i viktige sjømatområder som Lofoten og Vesterålen og Mørefeltet.  918 
• Arbeide internasjonalt mot utkast av fiskeressurser, og for å sikre at flest mulig 919 

fiskebestander blir langsiktig forvaltet.  920 
• Styrke havforskningsmiljøene, for på sikt å kunne innføre økosystembasert forvaltning.  921 
• Forvalte ressursene med mål om bærekraft og økte fiskebestander. 922 
• Arbeide for bedre internasjonale regler ved fiskerikonflikter, og slik bidra til at nasjonale 923 

interesser på kort sikt ikke svekker fiskebestander på langs sikt.  924 
• Ha gode kontrollordninger knyttet til fiskeriene og til mer effektiv landingskontroll.  925 
• Vurdere industrikvoteordninger som kan skape størst mulig fleksibilitet.  926 
• Sikre fiskeflåten mulighet for strukturering slik at de ulike flåtegrupper opprettholder 927 

konkurransekraft og evne til nyinvesteringer. 928 
• Forenkle reglene rundt fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge 929 

redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet mellom valg av flåtegruppe.  930 
• Likebehandle fiskerinæringen og olje- og gassnæringen når det gjelder 931 

nettolønnsordningen. 932 
 933 
 934 
3. SENTRALSTYRET 935 
 936 
3.1.a Sentralstyrets sammensetting inntil LM 2012 937 
Sentralstyret består av ledertrio og fire sentralstyremedlemmer. Første vara møter fast.  938 
I tillegg møter Norges Unge Venstre og Norges Venstrekvinnelag med en representant hver. 939 
Etter landsmøtet i 2010 har sentralstyret hatt følgende sammensetting: 940 
 941 
Trine Skei Grande (leder) 942 
Helge Solum Larsen (1.nestleder) 943 
Ola Elvestuen (2. nestleder) 944 
Guri Melby (sentralstyremedlem) 945 
Mona Haugland Hellesnes (sentralstyremedlem) 946 
Hans Antonsen (sentralstyremedlem) 947 
Berit Woie Berg (sentralstyremedlem) 948 
 949 
1.vara: Lars Peder Nordbakken 2.vara: Ellen Cathrine Kvalsund 950 
3.vara: Geir Rune Nyhus  4.vara: Tonje Løwer Gurholt 951 
 952 
De tre første varamedlemmene har møtt på ett eller flere møter i meldingsperioden.  953 
Sveinung Rotevatn og Håkon Riekeles har møtt for Norges Unge Venstre. 954 
Åsta Årøen har møtt for Norges Venstrekvinnelag. 955 
 956 
 957 
3.1.b Sentralstyrets sammensetning etter LM 2012 958 
Sentralstyret består av lederen, to nestledere, fire medlemmer og fire varamedlemmer (som 959 
også er de fire første direktevalgte landsstyremedlemmer) valgt av landsmøtet. I tillegg 960 
suppleres sentralstyret med lederne (eller deres stedfortredere) fra Norges Unge Venstre og 961 
Norges Venstrekvinnelag. Etter landsmøtet i 2012 har sentralstyret hatt følgende 962 
sammensetning: 963 
 964 
Trine Skei Grande (leder) 965 
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Ola Elvestuen (1. nestleder) 966 
Terje Breivik (2. nestleder)  967 
Guri Melby (sentralstyremedlem) 968 
Hans Antonsen (sentralstyremedlem) 969 
Iselin Nybø (sentralstyremedlem) 970 
Arne Ivar Mikalsen (sentralstyremedlem) 971 
 972 
1. vara: Abid Q. Raja   2. vara: Rebekka Borsch  973 
3. vara: Alfred Bjørlo   4. vara: Trine Noodt 974 
 975 
 976 
3.2 Sentralstyrets møter 977 
Sentralstyret har hatt 12 møter i årsmeldingsperioden.  978 
 979 
Sentralstyret har hatt løpende ansvar for å utarbeide valgkampstrategi (strateginotat) for 980 
valgkampen fram mot valg 2013. Dette har vært et hovedtema på mange av møtene. 981 
Det har også vært sterkt fokus på skolerings-og nettverksbygging, herunder plan for dette og 982 
skoleringstilbud gjennom Rikspolitisk nettverk (RPN). 983 
 984 
Arbeid med kommunikasjonsstrategi har også vært et prioritert arbeidsområde. 985 
 986 
Utover dette har sentralstyret lagt grunnlaget for kampanjer rundt omsorg og skole, diskutert 987 
arbeidsform for sentralstyret og hatt sterkt fokus på å sikre medlemsvekst for 10. år på rad. 988 
 989 
Sentralstyret iverksatt flere politiske prosesser, utarbeidet notater og diskutert saker som har 990 
blitt sendt videre til enten stortingsgruppa eller landsstyret. 991 
 992 
 993 
3.3 Sentralstyrets politiske uttalelser 994 
 995 
Vedtatt av sentralstyret 7. desember 996 
 997 
Uttalelse 1: 998 
Ny start i asylpolitikken 999 
 1000 
Etter at Noreg nok ein gong har brote sine internasjonale plikter i asylpolitikken er det 1001 
tid for å stoppe opp og gå gjennom dagens asylpraksis med kritiske auge. Venstre 1002 
meiner vi treng ei omlegging av asylpolitikken i human retning, meiner sentralstyret i 1003 
Venstre. 1004 
 1005 
4. desember vart utvisningssaka mot Abbas og Fozia Butt avgjort av Den europeiske 1006 
menneskerettsdomstolen. I ei samrøystes avgjersle fann domstolen at norske 1007 
asylstyresmakter sin langvarige kamp for å kaste ut søskenparet bryt med menneskerettane. 1008 
Søskenparet, som har budd 20 år i Noreg, må dermed ikkje forlate landet på bakgrunn av 1009 
ein feil mor deira gjorde i asylprosessen på tidleg 90-tal. Etter Venstre sitt syn er denne saka 1010 
eit trist resultat av ein asylpolitikk som set system framfor enkeltmenneske. Det er 1011 
uakseptabelt, og Venstre er glade for at at borgarane sine grunnlegjande menneskerettar no 1012 
vert sikra – sjølv om det diverre måtte kome gjennom påpakning frå ein internasjonal 1013 
domstol. 1014 
  1015 
At Noreg nok ein gong har brote sine internasjonale plikter i asylpolitikken bør likevel mane 1016 
til djupare refleksjon, og til endringar som når vidare enn denne enkeltsaka. Målet til eit av 1017 
verdas rikaste og tryggaste land kan ikkje vere å balansere hårfint på den eine eller andre 1018 
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sida av internasjonale menneskerettar. Målet må vere å føre ein rettsikker og verdig 1019 
asylpolitikk som går utover det absolutte minimumsvern.  1020 
 1021 
Det mest akutte er å gjere noko med situasjonen for born på flukt. Stortingsmeldinga om 1022 
temaet, som nylig var oppe til politisk handsaming, bar meir preg av å vere ei 1023 
drøftingsoppgåve enn ein handlingsplan. Regjeringa gjer kun kosmetiske endringar, og i 1024 
realiteten er det ikkje tale om eit skifte av politikk i meir human retning. Venstre vil derimot 1025 
leggje langt større vekt på omsynet til kva som er til det beste for bornet, og vil slå fast at 1026 
born må sjåast å ha ei særleg tilknyting til riket dersom dei har budd i Noreg i meir enn tre 1027 
år.  1028 
 1029 
Venstre ønskjer at born i Noreg skal få klage til FN om staten ikkje oppfyllar rettane deira. 1030 
Dette kan være særleg aktuelt for asylborn, der innvandringspolitiske omsyn og omsynet til 1031 
borns beste vert sett opp mot kvarandre. Venstre vil difor at Noreg skal ratifisere 1032 
tilleggsprotokollen til barnekonvensjon om klagerett. 1033 
  1034 
Venstre vil at asylmottak skal drivast ut frå prinsippet om integrering frå dag éin. 1035 
Asylsøkjarar må kunne lære språk, arbeide og bli ein del av lokalsamfunnet, også utan 1036 
avklart ID. Det må også vere mogleg å byte frå asylsøknad til arbeidsinnvandringssøknad 1037 
utan å måtte forlate Noreg. Dette vil gjere sakshandsaminga raskare og betre tilhøva for 1038 
menneske som kan få opphald på andre grunnlag enn asyl. 1039 
  1040 
Venstre vil: 1041 
• Grunnlovsfeste retten til asyl 1042 
• Ta langt større omsyn til kva som er best for bornet i asylsaker 1043 
• Gje asylsøkjarar utan avklart ID høve til å jobbe 1044 
• Auke talet på kvoteflyktningar frå FN 1045 
• Aldri returnere asylsøkjarar på tvers av tilrådingar frå FNs høgkommissær for flyktningar 1046 
• At Noreg signerar og ratifiserar FN si klageordning for brudd på Barnekonvensjonen. 1047 
 1048 
 1049 
4. SEKRETARIATET  1050 
Venstres Hovedorganisasjon har i 2012 hatt følgende ansatte: 1051 
 1052 
• Generalsekretær Terje Breivik i 100% stilling 01.01 til 26.03.2012. 1053 
• Generalsekretær Trond Enger i 100 % stilling fra 01.10.2012. 1054 
• Informasjonssjef Steinar Haugsvær i 100% stilling. (Haugsvær var i tillegg konstituert 1055 

generalsekretær i perioden 26.03 til 30.09.2012.) 1056 
• Kontorsjef Morten A. Hagen i 100% stilling. (Hagen var i tillegg assisterende 1057 

generalsekretær i perioden 26.03. til 30.09.2012.) 1058 
• Organisasjonssjef Runolv Stegane i 50% stilling  1059 
• Organisasjonsrådgiver Kjartan Almenning i 100% stilling. 1060 
• Informasjonsrådgiver Thomas Havro Hansen i 100% stilling. 1061 
• Administrasjonssekretær Thori Sundåshagen i 100% stilling. 1062 
• Resepsjonist Anja Zabelberg i 100% stilling. 1063 
• Web-programmerer Bård Holtbakk i 10 % stilling. 1064 
• Kommunikasjons- og kampanjerådgiver Per Magnus Finnanger Sandsmark i 50% 1065 

stilling fra 20.08.2012. 1066 
• Informasjonsrådgiver (sommervikar) Julianne Ferskaug i 80% stilling i perioden 25.06 1067 

til 03.08.2012. 1068 
 1069 
 1070 
5. MEDLEMSUTVIKLING 1071 
Venstre hadde 9.643 betalende medlemmer i 2012, 114 flere enn i 2011. Medlemmene 1072 
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fordelte seg slik på fylkene: 1073 
 1074 
Fylke 2011 2012 
Østfold  312 316 
Akershus  836 877 
Oslo  1 507 1 516 
Hedmark  267 299 
Oppland  349 340 
Buskerud  389 396 
Vestfold  380 379 
Telemark  336 341 
Aust-Agder  288 316 
Vest-Agder  294 305 
Rogaland  685 682 
Hordaland  955 977 
Sogn og Fjordane  441 439 
Møre og Romsdal  647 644 
Sør-Trøndelag  606 616 
Nord-Trøndelag  469 459 
Nordland  384 368 
Troms  247 245 
Finnmark  124 111 
Utenlands  13 17 
TOTALT  9 529 9 643 

 1075 
 1076 
6. OPPSLUTNING  1077 

 1078 
Gjennomsnittet for 2012 var 4,8 prosent. 1079 
 1080 
 1081 
7. REGNSKAP/ØKONOMI 1082 
Det vises til årsregnskap for 2012 med revisjonsberetning (LM-6). 1083 
 1084 
 1085 
8. KOMMUNIKASJON 1086 
Venstres kommunikasjonsarbeid kan i 2012 kan kort sammenfattes til å omfatte 1087 
forberedelse til valgkamp, mediearbeid og medieskolering, internett (venstre.no og 1088 
liberal.no), medlemsbladet Liberal og sosiale nettmedium. 1089 

År/mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt 
 2004 2,9 2,8 3,3 3,1 3,5 2,6 2 2,9 2,7 2,7 2,9 2,4 2,8 

2005 3,1 2,8 2,5 3 2,7 2,9 2,75 3,2 4,8 5,4 4,9 4,8 3,6 
2006 4,5 4,1 4,2 4,5 4,4 4,8 5,7 4,4 4,4 5,3 5,1 4,4 4,7 
2007 5 5 5,3 5 5,1 4,9 5,4 4,7 6,3 7 6,1 6,3 5,5 
2008 6,5 6,6 6,3 6,8 6,2 5,8 5,4 6 5,8 5,6 5,8 5,5 6 
2009 4,8 6 5,1 4,8 5,2 5,6 4,8 5,1 3,9 4 4,2 3,9 4,8 
2010 4,1 3,9 4,1 3,8 4,1 3,8 4,3 4,6 4,5 4,1 4,4 4,2 4,2 
2011 4,3 4,6 4,5 5,4 5,2 4,3 4,4 4,1 5,6 5 5,2 5 4,8 
2012 4,9 5,3 4,6 5,2 4,7 4,8 4,4 4,7 3,9 4,5 4,9 5,2 4,8 
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  1090 
8.1. Forberedelse til valgkamp 1091 
Forhandlinger om Venstres annonsekampanje 2013 ble startet høsten 2012. Parallelt er 1092 
fylkeslagene og regionale valgkampsjefer orientert om framdrift og gjensidige forventninger. 1093 
I tillegg driftes og planlegges profil, brosjyreproduksjon (inkludert lokale maler for program 1094 
og brosjyrer), oppdatering av venstre.no, tilpassing av lokale nettsider, utvikling og drift av 1095 
nettstedet liberal.no og oppfølging av sosiale medier (bl.a. Twitter og Facebook). Dette 1096 
arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med valgkampsjefene i 19 fylker.  1097 
  1098 
 1099 
8.2. Kjerne, hovedprofil og brosjyrer 1100 
Sentralstyret opprettet i juli 2012 en arbeidsgruppe for å videreutvikle partiets hovedprofil. 1101 
Slagordet Folk først ligger fast, mens oppgaven er en forbedret kommunikasjon av Venstres 1102 
hovedsaker og retorikk. Hovedarbeidet ble gjennomført i 2012, mens endelig vedtatt av 1103 
Sentralstyret i mars 2013.  1104 
 1105 
Slagord  Kort verdisetning.  
Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre 

folk først. 
Tematisering av Venstres 
hovedsaker. Brukes ikke i 
kommunikasjonen.  

Kort beskrivelse. Aktiv.  Litt lengre verdisetning.  

Skole 
 

Sats på kunnskap Sats på kunnskap og like 
muligheter. 

Miljø 
 

Ta grønne valg 
 

Sikre en verden vi kan gi 
videre. 

Velferd Vis varme Vis varme og raushet. 
Verdiskaping 
 

Skap verdier Skap nye verdier og grønn 
vekst. 

 1106 
 1107 
8.3. Mediearbeid og medieskolering 1108 
Mediearbeidet har konsentrert seg rundt tre hovedoppgaver: Politiske utspill nasjonalt, 1109 
bidrag og tips til det lokale mediearbeidet og skolering. En hovedmålsetting har vært å øke 1110 
trykket på politiske utspill lokalt og regionalt. Statistikken viser et nivå i 2012 som er i 1111 
nærheten av 2009, men med færre sentrale partiprofiler. Pressemeldinger og politiske utspill 1112 
fra meldingsåret er å finne i arkivet på venstre.no. 1113 
  1114 
Skolering har vært et prioritert arbeid i hele 2012, spesielt i forbindelse med rikspolitisk 1115 
nettverk og toppkandidatskolering. Infoteamet har hatt faste bolker på hver samling, og i 1116 
tillegg har det vært arrangert en rekke kurs lokalt (ofte i forbindelse med venstre-skolen). 1117 
Venstre sentralt har også hatt et fast system med å gi det lokale og regionale apparatet 1118 
idéer til politiske utspill. 1119 
  1120 
 1121 
8.4. Medlemsbladet Liberal 1122 
Medlemsbladet Liberal kom i 2012 ut i 3 utgaver. Ansvarlig redaktør var Terje Breivik og 1123 
Trond Enger, og redaktør for avisen var Kjartan Almenning. Hvert nummer dedikeres til et 1124 
aktuelt tema som vies en stor andel av spalteplassen. Disse temaene bygger gjerne på 1125 
pågående prosesser i partiet. Opplaget av Liberal var ved årsskiftet ca. 10.000. Avisen går 1126 
ut til betalende medlemmer av Venstre, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og Liberale 1127 
Studenter, samt til en rekke redaksjoner, journalister og bibliotek. 1128 
  1129 
 1130 
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8.5. Internett 1131 
Venstres primære informasjonskanal er nettsiden www.venstre.no. Her blir alt av 1132 
pressemeldinger, presseutspill, uttalelser fra partiets organer, programmer og offentlige 1133 
dokumenter, samt informasjon om arrangementer og møter lagt ut. Venstre arbeider 1134 
systematisk for at partiet skal ha oppdaterte nettsider. I tillegg drifter Venstre diskusjons- og 1135 
dialogplattformen www.liberal.no. Dette er Venstres egen sosiale medieplattform. 1136 
  1137 
 1138 
8.6. Venstre Pluss erstattet med Google Apps 1139 
Venstre startet i 2011 avviklingen av Venstre Pluss, og erstattet dette med Google Apps. 1140 
Mesteparten av implementeringen ble gjennomført våren 2012. Venstre har også langsiktige 1141 
ambisjoner om å integrere Venstres digitale kommunikasjonskanaler bedre.  1142 
  1143 
 1144 
8.7. Sosiale medier 1145 
Venstre har en solid tilstedeværelse på ulike sosiale nettfora, særlig Facebook og Twitter. 1146 
Venstre har også video- og bildekanaler på henholdsvis Youtube og Flickr. Bildearkivet på 1147 
Flickr er til presseformål, intern bruk i partiet og bildedistribusjon til tredjepart.  1148 
 1149 
 1150 
8.8. Venstre-TV 1151 
Hele landsmøtet i 2012 og partileders tale på landsstyremøtene overføres fra Venstres nett-1152 
TV og venstre.no. Dette får vi mange positive tilbakemeldinger på, og besøksstatistikken er 1153 
god.  1154 
 1155 
 1156 
9. SKOLERING 1157 
  1158 
9.1 venstre-skolen 1159 
venstre-skolen trinn 1 tilbys nye medlemmer i partiet, og arrangeres i hovedsak av 1160 
lokallagene. Kurset gjennomføres over 4 timer på kveldstid, og har fokus på historie, 1161 
ideologi, samt innføring i politikk og organisasjonskunnskap. venstre-skolen trinn 2 tilbys 1162 
medlemmer som vil bli mer aktive i partiet, og arrangeres oftest av fylkeslag, større lokallag 1163 
eller flere lokallag sammen. Kurset gir blant annet en mer dyptgående innføring i politikk, 1164 
pressearbeid, og tale- og debatteknikk. 1165 
 1166 
venstre-skolen trinn 3 og trinn 4 er under utvikling som del av Lokalpolitisk nettverk (se eget 1167 
punkt) og Rikspolitisk nettverk. Erfaringene fra disse kursrekkene vil danne grunnlaget for 1168 
nye, ferdige kurstrinn etter valget i 2013. 1169 
 1170 
  1171 
9.2 Lokalpolitisk nettverk 1172 
I samarbeid med fylkeslagene gjennomførte VHO én runde med Lokalpolitisk nettverk i 1173 
2012. Nettverket har flere funksjoner. Den primære funksjonen er skolering, men like viktig 1174 
er nettverksfunksjonen mellom lokallag, fylkeslag og sentralleddet. Målet er tryggere 1175 
lokalpolitikere, kandidater og folkevalgte, å sikre en bevisst strategi bak lokallagenes arbeid, 1176 
og å lære av hverandre.  1177 
 1178 
Samlingen i 2012 hadde som mål å forberede lokallagene på valgkamp gjennom 1179 
systematisk lokallagsarbeid. Fylkene er delt inn i 10 regioner. Samlingene ble avholdt i 1180 
Moss, Oslo, Hamar, Kongsberg, Vennesla, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim og 1181 
Alta. Samlingene i 2012 hadde til sammen ca 400 deltakere. 1182 
 1183 
  1184 
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9.3 Rikspolitisk nettverk 1185 
I 2012 arbeidet VHO med å forberede skoleringen av kandidater og valgkampmedarbeidere 1186 
til stortingsvalget i 2013. Skoleringsopplegget bygges opp som en videreutvikling av 1187 
Rikspolitisk nettverk slik det fungerte foran stortingsvalget i 2005 og 2009. Samlingene og 1188 
skoleringen målrettes mot 3 nøkkelroller i valgkamp og valgkampforberedelse: 1189 
Toppkandidatene, fylkeslederne, og valgkampsjefene som VHO har bedt om at fylkeslagene 1190 
utnevner som ledere for det praktiske valgkampanje- og informasjonsarbeidet.  1191 
 1192 
Innehavere av alle tre nøkkelroller i hvert fylke deltok sammen med enkelte andre kandidater 1193 
på den første samlingen i Rikspolitisk nettverk i desember 2012. Sentralt på denne 1194 
samlingen var valgkampplanlegging: Utarbeidelse av valgkampplaner og informasjon om 1195 
den nasjonale informasjonskampanjen, medieplaner og medierutiner, økonomisk 1196 
planlegging og inntektsarbeid, og lokal bruk av alternativt statsbudsjett og stortingsgruppas 1197 
politiske initiativer.  1198 
 1199 
 1200 

10. SAMARBEID MED FYLKES- OG LOKALLAG 1201 
Venstres Hovedorganisasjon har i meldingsåret hatt god kontakt med lokal- og fylkeslag 1202 
gjennom utsendinger, møter, kurs, e–post og ved møte- og reiseaktivitet.  1203 
 1204 
Gjennom valgkampskoleringsopplegget Lokalpolitisk nettverk ble lokal- og fylkeslagenes 1205 
fremste politikere og tillitsvalgte samlet til skolering én gang (se eget punkt).  1206 
 1207 
VHO samordnet og organiserte sentralt besøk på de fleste fylkesårsmøtene. I tillegg har en 1208 
prioritert å imøtekomme ønsker om sentralt besøk ved politiske og organisatoriske møter i 1209 
regi av lokal- og fylkeslag. 1210 
 1211 
 1212 
11. KAMPANJER 1213 
Det ble det gjennomført to nasjonale kampanjer i 2012. Venstre har som mål å gjennomføre 1214 
én vårkampanje og én høstkampanje hvert år. Målet med kampanjearbeidet er  1215 
• å synliggjøre Venstre på ulike politikkområder lokalt og nasjonalt 1216 
• å hente erfaringer og utvikle politikk 1217 
• å fremme politikk i storting, kommunestyrer og avisspalter 1218 
• å skape nettverk 1219 
• å opplyse om Venstres politikk 1220 
• å få flere Venstre-folk ut blant folk, bygge politiske ledere og ombud 1221 
 1222 
 1223 
11.1 Vårkampanje: Operasjon omsorg: Tiltak som setter folk først. 1224 
Venstres velferdskampanje var en besøkskampanje rettet mot omsorg og omsorgstjenester. 1225 
Det inkluderte alle som er del av eller er berørt av omsorgstilbudet i kommunene. Det ble 1226 
besøkt fagfolk, ansatte, organisasjoner, og brukere, både eldre eller andre 1227 
omsorgstrengende. 1228 
 1229 
Det ble rapportert i underkant av 200 besøk, mens det reelle tallet besøk trolig var langt 1230 
høyere. Telemark ble kåret til beste fylke, og Seljord til beste lokallag. 1231 
 1232 
 1233 
11.2 Høstkampanje: Lærerikt: Venstre leter etter skoleeksempler 1234 
I løpet av høstkampanjen ble det besøkt skoler i hele landet for å finne de gode løsningene 1235 
som kunne skape en skole for kunnskap og like muligheter. Barne- og ungdomsskoler ble 1236 
prioritert, men alle berørte; lærere, elever, skoleledelse, skoleadministrasjon, foreldre og 1237 
organisasjoner var del av kampanjeopplegget. 1238 
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 1239 
Det ble rapportert i underkant av 500 besøk, og også her er det reelle tallet trolig noe 1240 
høyere. Østfold ble kåret til beste fylke, mens Kristiansand i Agder ble kåret til beste 1241 
lokallag. 1242 
 1243 
 1244 
12. SAMARBEID MED VENSTRES FOLKEVALGTE 1245 
VHO arbeider fortløpende med å styrke samarbeidet mellom hovedorganisasjonen og de 1246 
folkevalgte i fylker og kommuner. Ikke minst har Lokalpolitisk nettverk vært et viktig og nyttig 1247 
verktøy for å forbedre kommunikasjonen mellom nivåene ytterligere.  1248 
 1249 
VHO og politisk ledelse har i 2012 besøkt alle fylkeslag og mange lokallag gjennom hele 1250 
året. Det legges vekt på kontakt med de folkevalgte i disse besøkene, særlig de mange 1251 
folkevalgte som har heltid- eller deltidsstillinger gjennom sitt Venstreengasjement. 1252 
  1253 
20.- 21. oktober inviterte VHO til den årlige landskonferansen. Denne hadde skolepolitikk 1254 
som tema, og samlet om lag 200 deltakere, hvilket er ny deltakerrekord. I tillegg til det 1255 
skolepolitiske symposiet var det egne nettverkssamlinger for folkevalgte i ulike roller, blant 1256 
annet unge folkevalgte, folkevalgte i storbyene, fylkestingsrepresentantene og ordførere og 1257 
varaordførere. Venstres ordførernettverk ble stiftet på denne konferansen. 1258 
 1259 
 1260 
12.1 Representasjon i hovedstyret i KS  1261 
Gunn Berit Gjerde representerer Venstre i hovedstyret i KS. 1. vara er Ina Roll Spinnanger. 1262 
2. vara er Gunn-Torill Homme Mathisen. 1263 
 1264 
Gunn Berit Gjerde er gjennom hovedstyret i KS medlem i gruppa som gjennomfører 1265 
konsultasjoner med staten på vegne av kommunene. Ina Roll Spinnanger er medlem i 1266 
Europapolitisk forum og første vara til EØS/EFTA Forum. Spinnanger har også fått et 3 1267 
måneders opphold ved KS- kontoret i Brussel for å lære om EU si innflyting på kommunal- 1268 
og fylkeskommunal drift. 1269 
 1270 
 1271 
13. SAMARBEID MED SIDEORGANISASJONENE 1272 
 1273 
13.1. Norges Unge Venstre (NUV) 1274 
VHO har også i 2012 hatt et nært og tett samarbeid med Norges Unge Venstre. Unge 1275 
Venstre deltar på stort sett alle nivåer i Venstre og tar initiativ til mye ny politikk. I 1276 
sentralstyret har Unge Venstre møtt ved Sveinung Rotevatn, Hanne Kvilhaugsvik og 1277 
Andreas Skjæret. I landsstyret ved Sveinung Rotevatn, Elin Sandvik, Andreas Skjæret, 1278 
Hanne Kvilhaugsvik og Aleksander Nygaard Åsnes. 1279 
 1280 
Unge Venstre arrangerer årlig en skoleringsrekke på fire trinn. Det har blitt arrangert Unge 1281 
Venstre-skolen (trinn 1 og 2) over hele landet, og toppkursene UV3 og UV4 ble arrangert 1282 
med godt resultat i henholdsvis Ski og på Stortinget. 1283 
 1284 
Unge Venstres sommersamling ble arrangert 28. juli til 2. august på Hove leir utenfor 1285 
Arendal. Arrangementet samlet ca. 240 unge liberalere, og var dermed landets største 1286 
ungdomspolitiske sommerleir. Blant årets innledere kan nevnes Trine Skei Grande, Ola 1287 
Elvestuen, Terje Breivik, Eirik Newth, Georg Apenes, Kristin Clemet og Willy Pedersen. 1288 
Unge Venstres landsmøte fant sted i Trondheim 26.-28. oktober. Sveinung Rotevatn ble 1289 
gjenvalgt som Unge Venstre-leder. Landsmøtet vedtok resolusjonener om nei til boklov, et 1290 
fritt Tibet og satsing på fornybar energi. Landsmøtet behandlet også politisk plattform. 1291 
 1292 
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Sekretariatet i Unge Venstre har i 2012 bestått av generalsekretær Anders Bergsaker (t.o.m. 1293 
31. juli), generalsekretær Mikal Kvamsdal (f.o.m. 1. juni) og organisasjonssekretær Signe Lill 1294 
Sletmoen (f.o.m. 1. mars). Leder, Sveinung Rotevatn, har vært 100 prosent frikjøpt. 1295 
Unge Venstre har også i 2012 arbeidet mye med internasjonale prosjekter.  1296 
 1297 
Demokratiprosjekt i Hviterussland ble videreført med et høyt ambisjonsnivå, og Unge 1298 
Venstre arrangerte et høyt antall turer til våre samarbeidsland. I tillegg gjennomførte man 1299 
reiser til Midtøsten, med henblikk på oppstart av et nytt prosjekt i 2013.  1300 
 1301 
Unge Venstre er en aktiv aktør i sine paraplyorganisasjoner på nordisk (NLRU), europeisk 1302 
(LYMEC) og internasjonalt (IFLRY) nivå. Unge Venstre har fremmet politiske uttalelser til de 1303 
fleste møtene. 1304 
 1305 
Ved utgangen av 2012 hadde Unge Venstre 1685 betalende medlemmer. Dette er en 1306 
medlemsvekst på 33 i forhold til 2011. Unge Venstres største fylkeslag er Oslo, Hordaland 1307 
og Akershus.  1308 
 1309 
Økonomisk har 2012 vært preget av et stramt budsjett. Økonomistyringen har vært god, og 1310 
Unge Venstre har en trygg økonomisk situasjon. 1311 
 1312 
 1313 
13.2 Norges Venstrekvinnelag (NVK) 1314 
Åsta Årøen, Hordaland har vært Venstrekvinnelagets leder i meldingsperioden. Andre i 1315 
styret: Ulla Nordgarden, Buskerud (nestleder) Torild Skogsholm, Oslo (nestleder) 1316 
Styremedlemmer: Liv Irene Haug, Oslo, Ellen Bjørge, Møre og Romsdal/Oslo, Ingrid Vinje, 1317 
Trøndelag og Marit Brochmann, Nordland. Det har vært gjennomført månedlige styremøter.  1318 
I mai finansierte NVK seminaret Liberal Feminisme. I oktober arrangerte NVKL Bøllekurs i 1319 
forbindelse med Landskonferansen. Alle arrangementene har vært godt besøkt. Ellers har 1320 
NVKL hatt kronikker i Dagen, BT, VL, BA. Redaksjonelle oppslag har vært i TV2. NVK har 1321 
deltatt og holdt innlegg ved flere lokalpolitiske nettverkssamlinger og fylkesårsmøter. NVK 1322 
har møtt i sentralstyret og landsstyret i Venstre, i programkomiteen og Venstres 1323 
velferdsutvalg ved leder eller andre i styret. I internasjonalt utvalg har Åsta Arøen og Marit 1324 
Brochmann møtt. På Venstres landsmøte hadde NVK også i 2012 ansvaret for 1325 
introduksjonssamling for nye landsmøtedelegater. NVKL har også begynt arbeidet med å 1326 
utarbeide en politisk plattform. 1327 
 1328 
NVK har fylkeslag i Agder, Hordaland, Oslo, Nordland, Buskerud, Østfold, Møre og 1329 
Romsdal. Rogaland er i ferd med å danne lag. Det er størst aktivitet i Hordaland, Buskerud, 1330 
Oslo og Akershus. 174 personer har betalt kontingent for 2012. Dette er omtrent på samme 1331 
nivå som forrige år. Det har vært sendt ut brev til alle registrerte medlemmer og andre 1332 
kvinner i Venstre i løpet av året.. For det meste har kommunikasjonen gått elektronisk. Vi ser 1333 
også at seminarer og aktiviteter er en effektiv måte å nye eller inaktive medlemmer. NVK 1334 
egen side på Facebook. 1335 
 1336 
 1337 
13.3 Noregs Liberale Studentforbund (NLSF)  1338 
Liberale studenter hadde et aktivt år i 2012. På våren var det konvent på Chateu Neuf i Oslo 1339 
med 30 deltakere fra hele landet. Ny arbeidsplan og politiske uttalelser ble vedtatt og et nytt 1340 
styre ble valgt. Det nye styret besto av Daniel Rugaas (leder), Naomi Røkkum (nestleder), 1341 
Mathias Bratz-Queseth (nestleder), Njål Neckelmann, Henrik Hortemo, Isaak Bashevkin og 1342 
Astrid Hårstad.  1343 
 1344 
Liberale Studenter har hatt tett og god kontakt med Venstre i flere politiske prosesser i året 1345 
som har gått, blant annet i programprosessen til Venstre og gjennom representasjon i 1346 
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landsstyret og stortingsgruppen. Det ble i tillegg arrangert nasjonalt kickoff i september, med 1347 
foredragsholdere fra bl.a. Politihøgskolen og The Scandinavian 8 Million City.  1348 
 1349 
Mesteparten av aktiviteten i organisasjonen skjedde lokalt. Våre aktive lokallag i 2012 var 1350 
knyttet til de seks største utdanningsinstitusjonene. I tillegg kommer studenttillitsvalgte ved 1351 
mange andre institusjoner. Det organisatoriske arbeidet var i første halvdel fokusert på å 1352 
etablere en god infrastruktur. NLSF har en stabil økonomi, selv om rammene ikke gir rom for 1353 
større arrangementer eller kampanjer. 1354 
 1355 
I løpet av året har liberale studenter vært representert på landsmøte og landsstyremøter i 1356 
Norsk studentorganisasjon (NSO), på møter i lokale studentdemokratier og i 1357 
studentsamskipnader. Venstres forsvar for studentflertallet i styringsorganene ble satt stor 1358 
pris på. Flere av lokallagene og lokale studentpolitikere har markert seg i media i løpet av 1359 
perioden. Flere av organisasjonens tillitsvalgte hadde heltidsbetalte verv, f.eks. Kine 1360 
Johansen som leder for studentparlamentet i Tromsø. Ved flere institusjoner, som ved 1361 
Universitetet i Oslo, fikk liberale lister høyere oppslutning og flere mandater. På Universitetet 1362 
i Stavanger fikk Liberal liste 5 mandater, hele 1/4 av parlamentet. 1363 
 1364 
 1365 
13.4 Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO) 1366 
Venstres Opplysnings og Studieforbund (VO) er et studieforbund organisert som stiftelse 1367 
(næringskode 85.593), med egne vedtekter og økonomi. Medlemsoganisasjoner i VO er 1368 
Venstre, Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Norges Liberale 1369 
Studentforbund. Venstres Opplysnings- og Studieforbund har siden mai 2002 vært lokalisert 1370 
til Steinkjer i Nord-Trøndelag. Daglig leder i meldingsåret har vært Astrid Megard Sollid. 1371 
Den nye voksenopplæringslova trådte i kraft den 1. januar i 2010. Det var forventet at det 1372 
nye regelverket ville medføre en høyere sluttmeldingsfrekvens fra lokal- og fylkeslag, fordi 1373 
kravet til antall timer var endret fra 12 til 8, noe som gjorde det mulig å sluttmelde dagkurs. 1374 
Samtidig falt kravet om antall deltakere bort. Det ble presisert at møteaktiviteten skal følge 1375 
godkjente studieplaner og at møtene skal være åpne. 1376 
 1377 
VOs mål for registrert aktivitet har siden vært 10 000 studietimer i året. I 2011 ble det 1378 
sluttmeldt 371 tiltak med til sammen 8836 studietimer, mot 281 tiltak og 7073 timer i 2010. I 1379 
2012 ble resultatet 306 sluttmeldte tiltak fordelt på 8739 timer. 1597 registrerte deltakere har 1380 
drevet med Venstre-politikk i 2012, av disse er 44% kvinner og 56 % menn. Virksomheten 1381 
ble gjennomført på lokallags og fylkesnivå, i hovedsak som møteaktiviteter uten lærer. Unge 1382 
Venstre bidro med 13% av sluttmeldt aktivitet. Venstrekvinnelaget sluttmeldte 1 tiltak. 1383 
 1384 
I meldingsåret sluttførte VO arbeidet med å skaffe oppdaterte samfunnsfagbøker til landene 1385 
på Vest-Balkan. Første, andre og tredje fase av VOs store og viktige prosjekt “Fundament 1386 
for utvikling av demokratiet på Balkan” har blitt realisert i Kosovo, Makedonia, Albania og 1387 
Montenegro med 2 samfunnsfagbøker på gymnasnivå, 3 samfunnsfagbøker på 1388 
universitetsnivå og 1 samfunnsfagbok for ungdomsskoletrinnet. Spesialoversetter i VO, 1389 
Ermir Pulaha, har sammen med prosjektleder Astrid Megard Sollid, tilrettelagt, tilpasset og 1390 
supplert innholdet i bøkene for Balkan, og oversatt bøkene fra norsk til albansk. Bøkene har 1391 
videre under VOs ledelse blitt oversatt til serbisk, montenegrinsk, makedonsk, bosnisk og 1392 
tyrkisk. I meldingsåret har VO avsluttet prosjektet ”Samfunnsfagbok for ungdomsskolen i 1393 
Montenegro”. Samfunnsfagbøker på ungdomsskolenivå var siste fase i prosjektet 1394 
“Fundament for utvikling av demokratiet på Balkan”, som i all hovedsak ble finansiert av Den 1395 
norske regjering gjennom UD. Lærebøkene for gymnaset og ungdomsskolen er obligatorisk 1396 
pensum i mottakerlandene, og bøkene på universitetsnivå inngår som pensum i flere ulike 1397 
studieretninger ved universiteter på Vest-Balkan.  1398 
 1399 
 1400 
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14. UTVALGS- OG KOMITÉARBEID  1401 
Venstre har i meldingsåret hatt følgende utvalg/komiteer i arbeid: 1402 
 1403 
 1404 
14.1.a Internasjonalt utvalg fram til september 2012 1405 
Venstres internasjonale utvalg er et utvalg under Venstres sentralstyre. Det ble oppnevnt for 1406 
en toårsperiode høsten 2010, med følgende mandat: 1407 
  1408 
a. IU skal bidra til at Venstre markerar seg på utanrikspolitiske spørsmål gjennom forslag til 1409 
politiske fråsegner, skuleringstiltak og opne møter. 1410 
b. IU har ansvar for å ta initiativ ovanfor sentralstyret til å setja i gang nye 1411 
demokratiseringsprosjekt og gje sentralstyret tips om aktuelle leiarkandidatar for slike 1412 
prosjekt. 1413 
c. Tiltak/møter som medfører kostnader, skal avklarast og godkjennast av 1414 
generalsekretæren. 1415 
  1416 
Sammensetning: 1417 
I første del av 2012 besto utvalget av Helge Solum Larsen (leder), Ingeborg Kjos (nestleder), 1418 
Naomi Røkkum, Øyvind Eggen, Gøril Havro, Harald Hove, Joachim Nahem og Rebekka 1419 
Borsch, samt én representant fra NUV og én representant fra NVK.  1420 
 1421 
Solum Larsen trakk seg som leder i utvalget i februar 2012. Etter landsmøtet senere samme 1422 
vår ble nyvalgt nestleder Terje Breivik ny utvalgsleder. 1423 
 1424 
 1425 
14.1.b Internasjonalt utvalg etter september 2012 1426 
Venstres internasjonale utvalg ble oppnevnt for en ny toårsperiode høsten 2012, med nytt 1427 
mandat: 1428 
 1429 
1. IU skal være en ressurs som bidrar til kunnskap og engasjement i utenrikspolitiske 1430 
spørsmål i hele organisasjonen. IU skal bidra til dette gjennom forslag til politiske uttalelser, 1431 
skoleringstiltak og åpne møter. 1432 
2. IU får i oppdrag å foreslå og arrangere ett seminar i året i forbindelse med 1433 
landsstyremøter 1434 
og/eller landskonferansen. 1435 
3. Etter konkret bestilling fra sentralstyret skal IU gjøre større utredninger om 1436 
utenrikspolitiske saker eller spørsmål. 1437 
4. IU har ansvar for å kvalitetssikre og følge opp eventuelle demokratiseringsprosjeker. 1438 
5. Tiltak/møter som medfører kostnader, skal avklarast og godkjennast av 1439 
generalsekretæren. 1440 
 1441 
Sammensetning: 1442 
Terje Breivik (leder), Jørn Stave, Øyvind Eggen, Gøril Havro, Harald Hove, Joachim Nahem, 1443 
Naomi Ichihara Røkkum, Rebekka Borsch, Tom Varghese, Erling Kvernevik og Torhild 1444 
Skogsholm. I tillegg oppnevnes ett medlem fra Unge Venstre og ett fra Venstrekvinnelaget.  1445 
 1446 
Internasjonalt utvalg fikk også i oppgave å lage en utredning om sentrale utenrikspolitiske 1447 
spørsmål for valgkampen og stortingsperioden 2013-2017. 1448 
 1449 
Utvalget møtes jevnlig og leverer forslag til politiske uttalelser til alle landsstyremøter og de 1450 
fleste sentralstyremøter i Venstre. I tillegg har utvalget utarbeidet et eget arbeidsdokument 1451 
og har som sitt hovedmål å ”øke kunnskap om internasjonale spørsmål i Venstre og 1452 
bevisstheten i hele organisasjonen om internasjonalt ideologisk fellesskap og kontaktnett”. 1453 
 1454 
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 1455 
14.2 Velferdsutvalg 1456 
Til å forberede behandlingen av landsmøtetema for landsmøtet 2012 valgte Landsmøtet 1457 
2011 følgende personer til Venstres velferdsutvalg: 1458 
  1459 
Per A. Thorbjørnsen (leder), Toril Berge, Olav Kasland, Jan Kenneth Stavenes, Guri Melby, 1460 
Maria S. Fjellstad, Odd Einar Dørum. Åsta Årøen (NVK) og Erling Hillestad (NUV) har 1461 
representert sideorganisasjonene. 1462 
 1463 
Utvalgtes innstilling ”En bedre helsepolitikk for den enkelte” ble behandlet av LM 2012.  1464 
 1465 
 1466 
14.3 Valgnemnd 1467 
Landsmøtet 2011 valgte følgende medlemmer til valgkomiteen for perioden fram til 2013: 1468 
 1469 
Line M. Rustad - leder (Hedmark) 1470 
Iver Nordseth – nestleder (Møre og Romsdal) 1471 
Helene F. Fladmark (Aust-Agder) 1472 
Torleif Dalseide (Buskerud) 1473 
Rita Sletner (Østfold) 1474 
Arne B. Waag (Nordland) 1475 
Anne-Lise Bergenheim (Oslo) 1476 
+ Representant for NUV (Sveinung Rotevatn) 1477 
+ Representant for NVK (Torild Skogsholm 1478 
 1479 
Varamedlemmer: 1480 
1. Kari Ø. Toft (Hordaland)  1481 
2. Ole Andreas Lilloe-Olsen (Akershus)  1482 
3. Bjørg S. Lien (Oppland) 1483 
4. Trond Prytz (Nord-Trøndelag) 1484 
 1485 
Komiteen startet opp sitt arbeid høsten 2011 og la fram sin innstilling på LM 2012. 1486 

 1487 
 1488 

14.4 Programkomiteen 1489 
Landsstyret satte i oktober 2011 ned en komité for å forberede utkast til 1490 
stortingsvalgprogram for 2013-2017. Programkomiteen fikk følgende mandat: 1491 
  1492 
Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 1493 
2013-2017, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen. 1494 
1. Programkomiteen startar arbeidet innan 1. desember 2011. 1495 
2. Innan 1. september 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 1. utkast. 1496 
3. Frist for å kome med endringsforslag til 1. utkast er 1. november 2012. 1497 
4. Innan 10. desember 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 2. utkast 1498 
5. Frist for å kome med endringsforslag til 2. utkast er 1. mars 2013.  1499 
 1500 
Sammensetning: 1501 
Helge Solum Larsen (leder), Guri Melby (nestleder), Toril Berge, Thor Bjarne Bore, Rebekka 1502 
Borsch, Stian Mauritz Celius, Ketil Kjenseth, Eva Kvelland, Rolf Nesheim, Kjell Veivåg, 1503 
Sveinung Rotevatn (NUV), Åsta Årøen (NVK), Daniel Heggelid-Rugaas (NVK). 1504 
Varamedlemmer: Thor Bjarne Bore, Torild Skogsholm, Per Magnus F. Sandsmark, Tove 1505 
Nørum Rokstad, Marit K. Vea. 1506 
  1507 
Helge Solum Larsen trakk seg fra komiteen i februar 2012. Guri Melby overtok som ny 1508 



LM-5 
 

 38 

komitéleder, og Rolf Nesheim ble av landsstyret valgt som komiteens nestleder. Thor Bjarne 1509 
Bore rykket med dette opp som nytt fast medlem.  1510 
 1511 
Komiteen avholdt 11 arbeidsintensive møter i 2012, og gjorde aktiv bruk av 1512 
varamedlemmene. Medlemmene Skogsholm, Sandsmark og Vea møtte på de fleste 1513 
møtene. 1514 
 1515 
Komiteen mottok 1062 tettpakkede sider med innspill fra om lag like mange aktører før 1516 
sommeren 2012. Komiteen hadde 3 høringsdager der om lag 70 organisasjoner fikk 1517 
anledning til å presentere sine viktigste saker. Komiteen leverte sitt førsteukast innen fristen 1518 
1. september. 1519 
 1520 
Komiteen mottok ca 2750 innspill og forslag til endringer til førsteutkastet. Alle ble behandlet. 1521 
Basert på dette leverte komiteen sitt endelige utkast til VHO 10. desember. 1522 
 1523 
 1524 
15. INTERNASJONAL AKTIVITET 1525 
Venstre er medlem i The European Liberal and Democratic Reform Party (ELDR), den 1526 
europeiske paraplyorganisasjonen for liberale partier, og Liberal International (LI), den 1527 
verdensomfattende paraplyorganisasjon for liberale partier. I tillegg har vi godt samarbeid 1528 
med den liberale gruppen i Europaparlamentet, ALDE, gjennom praktikantordning, 1529 
besøksprogram og uformell kontakt. Høsten 2012 skiftet ELDR navn til ALDE Party. 1530 
  1531 
Utdrag av internasjonale møte Venstre har deltatt på i 2012: 1532 
• Besøk hos Radikale Venstre i København 21.-25.1. med stortingsgruppe og sekretariat. 1533 
• Konferanse om fremmedfrykt i Moskva 21.4., arrangert av Venstres russiske søsterparti 1534 

Yabloko. Trine Skei Grande deltok og innledet. 1535 
• ELDR-council i Jerevan 11.-12.5. Trine Skei Grande deltok. 1536 
• ELDR-kongress i Dublin 8.-10.11. Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Terje Breivik og 1537 

Anne Solsvik deltok. 1538 
• I tillegg arrangerte Venstre i samarbeid med Radikale Venstre et energiseminar 1539 

finansiert av ELDR 31.10., med deltakere og innledere fra hele Europa.  1540 
 1541 
  1542 
 1543 
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Regnskap og årsberetning for Venstres 1 

Hovedorganisasjon 2012 2 
 3 
 4 
Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 5 
 6 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1.628.804. Partiet har pr 31.12.2012 en egenkapital 7 
(valgkampfond og fri egenkapital) på i alt kr. 8.124.622.  8 
 9 
Inntektene ble omlag kr. 100.000 høyere enn budsjettert, og utgiftene ble rundt kr. 900.000 10 
mindre enn budsjettert. Dermed fikk vi et overskudd på kr. 1.000.000 mer enn budsjettert i 11 
mellomvalgåret. 12 
 13 
På inntektssiden kom det inn mer enn budsjettert i medlemskontingenter og gaver. 14 
 15 
På de fleste utgiftspostene poster har vi hatt et mindreforbruk i forhold til budsjettet, men på 16 
posten ”Andre utvalg, møter og reiser” ble det et merforbruk på ca. kr. 554.000. Dette 17 
skyldes i hovedsak at programarbeidet og sommersamlingen ble dyrere enn hva man hadde 18 
budsjettert med. 19 
 20 
For ytterligere beskrivelse av organisatoriske og økonomiske forhold henvises det til notene  21 
til resultat- og balanseregnskapsoppstillingen, samt til årsmeldingen for Venstres 22 
Hovedorganisasjon for 2012. 23 
 24 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. 25 
Virksomheten er lokalisert i kontorbygg i Møllergata 16 i Oslo sentrum og forurenser ikke det 26 
ytre miljø. Venstres Hovedorganisasjon er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-27 
bedrift). Likestillingen er ivaretatt både i sentralstyret og blant de direktevalgte i landsstyret. 28 
Det er 3 kvinner og 4 menn i sentralstyret og 4 kvinner  og 4 mann blant de direktevalgte 29 
medlemmene i landsstyret.  30 
 31 
 32 

Oslo, 10. april 2013 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

Trine Skei Grande 38 
Leder 39 

 40 
 41 
 42 
 43 
Ola Elvestuen        Terje Breivik 44 
1. Nestleder        2. Nestleder 45 

 46 
      Trond Enger 47 
      Generalsekretær 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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 1 

Årsregnskap Venstres Hovedorganisasjon 2012  
     

Resultat     
     

 Noter 
Regnskap 

2012 
Budsjett 

2012 
Regnskap 

2011 
Driftsinntekter og -kostnader     
     
Driftsinntekter :     
Offentlig støtte 1 11 697 644 11 697 644 11 534 124 
Medlemskontingenter  2 1 368 603 1 325 000 1 400 186 
Materiellsalg 3 27 524 35 000 1 171 383 
Valgkamp innsamling 4 91 719 15 000 33 909 
Andre inntekter  2 278 0 0 
Sum driftsinntekter  13 187 768 13 072 644 14 139 602 
     
Driftskostnader :     
Lønnsrelaterte kostnader 5 -4 980 740 -5 500 000 -4 785 067 
Revisjon & eksterne tjenester 6 -68 390 -234 000 -213 407 
Lokaler 7 -374 957 -429 000 -397 011 
Kontorkostnader 8 -300 711 -315 000 -275 724 
Data, IT, telefoni 9 -782 670 -890 000 -611 252 
Info & markedsføring 10 -590 317 -694 000 -573 850 
Materiell & lager 11 -230 254 -604 000 -1 375 323 
Valgkampkostnader 12 -53 299 -40 000 -1 668 514 
Landsmøtet 13 -526 179 -518 000 -458 664 
Landsstyret 14 -360 039 -440 000 -517 877 
Sentralstyret 15 -290 213 -225 000 -128 945 
Andre utvalg, møter og reiser 16 -1 575 804 -1 022 000 -1 995 293 
Internasjonal aktivitet 17 -118 176 -175 000 -150 368 
Støtte 18 -1 450 912 -1 455 000 -1 633 325 
Andre driftskostnader  -12 241 -75 000 0 
Sum driftskostnader  -11 714 902 -12 616 000 -14 784 620 
     
Driftsresultat før finansposter   1 472 866 456 644 -645 018 
     
Finansposter     
Finansinntekter  185 329  244 812 
Finansutgifter  -29 391  -32 643 
Resultat av finansposter 19 155 938 170 000 212 169 
     
     

Årsresultat   1 628 804 626 644 -432 849 
     
Avsetning valgkampfond  -1 000 000 -600 000 0 
Inndekning negativ egenkapital  0 0 0 
Overf. egenkapital  -628 804 -26 644 432 849 
Sum overføringer  -1 628 804 -626 644 432 849 
     

2 
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 1 

BALANSE     
     
EIENDELER  2012  2011 
     
Anleggsmidler     
Aksjer 20 3 779  1 501 
Depositum 21 14 969  14 780 
Sum anleggsmidler  18 748  16 281 
     
Omløpsmidler     
Materiellbeholdning 22 243 311  264 283 
Kundefordringer 23 792 093  1 293 798 
Andre kortsiktige fordringer  0  1 000 
Forskuddsbetalte utgifter  244 336  218 563 
Bankinnskudd og kontanter 24 9 088 846  6 983 952 
Sum omløpsmidler  10 368 586  8 761 596 
     
SUM EIENDELER  10 387 334  8 777 877 
     
     
EGENKAPITAL OG GJELD  2012  2011 
     
Egenkapital     
Egenkapital  2 124 622  2 026 588 
Valgkampfond  6 000 000  5 000 000 
Sum egenkapital 25 8 124 622  7 026 588 
     
Gjeld     
     
Avsetning for forpliktelser:     
Avsetning for forpliktelser 26 616 199  0 
Sum avsetning for forpliktelser  616 199  0 
     
Kortsiktig gjeld:     
Leverandørgjeld 27 531 194  697 457 
Forskuddstrekk  265 185  229 805 
Skyldig arbeidsgiveravgift  134 331  117 736 
Påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift  615 863  604 160 
Prosjektmidler  0  0 
Annen kortsiktig gjeld 28 99 939  102 131 
Sum kortsiktig gjeld  1 646 512  1 751 289 
     
SUM GJELD OG EGENKAPITAL  10 387 334  8 777 877 
 2 
Oslo, 10. april 2013 3 
 4 
 5 
 6 
Trine Skei Grande Ola Elvestuen  Terje Breivik  Trond Enger 7 
Leder   1. Nestleder  2. Nestleder  Generalsekretær 8 

9 
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Noter til regnskapet 1 
 2 
 3 
1. Offentlig støtte  4 
Posten består av statsstøtte på kr. 11.697.644. Statsstøtten til politiske partier er et resultat av årlige 5 
forhandlinger i forbindelse med statsbudsjettet og er basert på en grunnstøtte samt stemmestøtte for 6 
avgitte stemmer ved sist avholdte Stortingsvalg. 7 
 8 
 9 
2. Medlemskontingenter 10 
Det ble i 2012 innbetalt i alt kr. 3.036.119 i kontingenter fra Venstres medlemmer. Av dette utgjorde 11 
fylkeslagenes andel kr. 1.042.740, mens lokallagenes andel utgjorde kr. 605.570. I tillegg var det 61 12 
medlemmer som betalte kontingenten to ganger hvilket utgjorde kr. 19.206. (Disse pengene er satt av 13 
som gjeld til disse medlemmene.) Venstres hovedorganisasjon fikk dermed netto kr. 1.368.603 i 14 
kontingentinntekter til sentralleddet. Det henvises til årsmeldingen for oppsett over medlemsfordeling 15 
pr. fylke i årsmeldingen. 16 
 17 
 18 
3. Materiellsalg 19 
Posten består av salg av profil- og valgkampmateriell fra nettbutikken vi har hos Logistikkhuset PLD 20 
AS. Materiellet selges til innkjøpspris, og det ble solgt materiell for i alt kr. 27.524 fordelt på 45 21 
bestillinger i løpet av 2012. (Se forøvrig note 11. Materiell og lager) 22 
 23 
 24 
4. Valgkamp innsamling 25 
Det ble innbetalt inn i alt kr. 102.959 til Venstre nasjonalt i løpet av 2012. Pengene kom fra 99 26 
enkeltpersoner og 2 bedrifter. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr. 30.000 eller mer. 27 
Av de innsamlede midlene var kr. 11.240 øremerket til 3 fylkeslag og 5 lokallag. Dermed fikk vi netto 28 
inn kr. 91.719. 29 
 30 
 31 
5. Lønnskostnader 32 
Venstres Hovedorganisasjon har i 2012 hatt følgende ansatte: 33 
• Generalsekretær Terje Breivik i 100% stilling 01.01 til 26.03.2012. 34 
• Generalsekretær Trond Enger i 100 % stilling fra 01.10.2012. 35 
• Informasjonssjef Steinar Haugsvær i 100% stilling. (Haugsvær var i tillegg konstituert 36 

generalsekretær i perioden 26.03 til 30.09.2012.) 37 
• Kontorsjef Morten A. Hagen i 100% stilling. (Hagen var i tillegg assisterende 38 

generalsekretær i perioden 26.03. til 30.09.2012.) 39 
• Organisasjonssjef Runolv Stegane i 50% stilling  40 
• Organisasjonsrådgiver Kjartan Almenning i 100% stilling. 41 
• Informasjonsrådgiver Thomas Havro Hansen i 100% stilling. 42 
• Administrasjonssekretær Thori Sundåshagen i 100% stilling. 43 
• Resepsjonist Anja Zabelberg i 100% stilling. 44 
• Web-programmerer Bård Holtbakk i 10 % stilling. 45 
• Kommunikasjons- og kampanjerådgiver Per Magnus Finnanger Sandsmark i 50% stilling 46 

fra 20.08.2012. 47 
• Informasjonsrådgiver (sommervikar) Julianne Ferskaug i 80% stilling i perioden 25.06 til 48 

03.08.2012. 49 
 50 
Generalsekretær i perioden 01.01 - 26.03 mottok lønn og godtgjørelse på kr 188.984,  51 
konstituert generalsekretær i perioden 27.03 - 30.09 mottok lønn og godtgjørelse på kr. 365.398 og  52 
generalsekretær i perioden 01.10 - 31.12 mottok lønn og godtgjørelse på totalt kr 209.219.   53 
 54 
Utover dette mottar partilederen og nestlederne et honorar på hhv. 20%, 10% og 50% av 55 
godtgjørelsen til en stortingsrepresentant. I 2012 utgjorde honoraret til partilederen kr 158.712, 56 
honoraret til 1. nestleder utgjorde kr. 79.358 og honoraret til 2. nestleder utgjorde kr. 247.243. 57 
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Lederen av programkomiteen har fra 01.05.2012 mottatt et honorar på 10% av godtgjørelsen til en 1 
stortingsrepresentant og utgjorde kr. 52.688. 2 
 3 
 4 
Posten lønnsrelaterte kostnader består av: 5 

Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift  4.612.204,- 6 
Obligatorisk tjenestepensjon      149.785,- 7 
Pensjonsforpliktelser         82.376,- 8 
Personalforsikringer         29.095,- 9 
Div. sosiale utgifter       107.280,- 10 
 11 
Totalt:      4.980.740,- 12 

 13 
 14 
6. Revisjon og eksterne tjenester 15 
Posten består av revisjonskostnader på kr. 36.875, kontingenter i andre organisasjoner: HSH, Visma 16 
Advantage og Rallarmuseet på kr. 15.837. Support/vedlikehold av web-systemet til Proviso som 17 
brukes ifm landsmøter, landsstyremøter og landskonferansen beløper seg til kr. 15.448 og 18 
administrasjonskostnader for Visma Advantage kom på kr. 225. 19 
Det opplyses at kostnader knyttet til trykking, pakking og utsending av medlemskontingentkrav inkl. 20 
purringer og klargjøring for eFakturering av kontingentkrav, og for adresseoppdateringstjeneste fra 21 
Posten/Bring er flyttet til posten ”Data, IT telefoni” – se note nr 9. 22 
 23 
 24 
7. Lokaler 25 
Posten består av lokalleie, strøm, kontorforsikring og renhold på i alt kr. 374.957. 26 
 27 
 28 
8. Kontorkostnader 29 
Posten består av kopiering/utskrifter og leie av kopimaskiner/skrivere på kr 109.933 og porto og leie 30 
av frankeringsmaskin på kr. 127.594. I tillegg utgjør inventar/utstyr, kontorrekvisita, budbiltjenester og 31 
aviser til kontoret de resterende kr. 63.184 i denne posten. 32 
 33 
 34 
9. Data, IT, telefoni 35 
I denne posten er det en ny stor underpost: ”Medlemsregister” på 411.966 som inkluderer kostnader 36 
for utvikling/start av nytt medlemsregister og alle kostnader knyttet til trykking, pakking og utsending 37 
av medlemskontingentkrav inkl. purringer og klargjøring for eFakturering av kontingentkrav, og for 38 
adresseoppdateringstjeneste fra Posten/Bring. 39 
Posten består videre av e-postsystem og serverleie for www.venstre.no og www.liberal.no, leie av 40 
domener, og internettlinjeleie på kr. 121.278, telefoni/mobiltelefoni på kr. 51.686 og datamaskiner på 41 
kr. 54.122.  42 
I tillegg utgjør programvare og -lisenser, sms-system/utsendelser og telefonkonferanser de 43 
resterende kr. 143.618 i denne posten. 44 
 45 
 46 
10. Info og markedsføring 47 
Posten består i hovedsak av produksjon av medlemsavisen Liberal på kr. 322.139, kjøp av 48 
meningsmålinger på kr. 72.500, Web-tv på kr. 54.225 og kampanjepremier til lokal- og fylkeslag på kr. 49 
38.000. 50 
Forøvrig består posten av trykksaker, utvikling av nettsider, annonsering, pressekonferanser og 51 
katalogoppføring på kr. 103.453. 52 
 53 
 54 
11. Materiell og lager 55 
Posten består av kjøp av profilmateriell på kr. 23.017 for salg gjennom nettbutikken. 56 
Beholdningsendring på varelageret er justert ned med kr. 23.017. Videre består posten av lagerleie, 57 
samt porto og ekspedering av bestillinger på profilmateriell i nettbutikken på til sammen kr. 186.265. 58 
Det var planlagt kjøp av nye profilartikler og standsutstyr for kr. 300.000 som ikke ble bestilt og 59 
kostnadsført innen utgangen av regnskapsåret. Se note nr 25 om egenkapital.  60 
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 1 
12. Valgkampkostnader 2 
Selv om det ikke var valgår i 2012, så startet skoleringen av toppkandidater og valgkampsjefer. I 3 
tillegg ble det tegnet ny avtale for ”w2p” – nettløsning for produksjon av brosjyrer/løpesedler til lokal- 4 
og fylkeslag. 5 
Posten endte på kr. 53.299. 6 
 7 
 8 
13. Landsmøtet 9 
Posten består av reise-, oppholds og arrangementskostnader på totalt kr. 1.919.074. VHO fikk dekket 10 
inn kr. 1.392.895 i form av egenbetalinger for opphold og arrangementskostnader for deltagerne fra 11 
fylkeslagene og sideorganisasjonene. 12 
 13 
 14 
14. Landsstyret 15 
Posten består av møteroms-, oppholds- og reisekostnader til 4 landsstyremøter for landsstyret på i alt 16 
kr. 646.706. Av dette dekket fra fylkeslagene og sideorganisasjonene egenbetaling for sine deltagere 17 
på kr. 286.667.  18 
 19 
 20 
15. Sentralstyret 21 
Posten består av kostnader til reiser, overnattinger og møter i sentralstyret og ledertrio som til 22 
sammen ble kr. 290.213. 23 
 24 
 25 
16. Andre utvalg, møter og reiser 26 
Posten består av kostnader til Landskonferansen på kr. 199.705, Lokalpolitisk Nettverk (LPN) inkl. 27 
tilskudd til fylkeslagene på kr. 133.398, Rikspolitisk nettverk (RPN) på kr. 169.670, sentral 28 
reisevirksomhet på kr. 155.353, programkomiteen på kr. 425.105 og sommersamlingen i Grimstad kr. 29 
246.354. 30 
 31 
Videre består posten av kurs og skolering inkl. venstreskolen, møter og reiser i internasjonalt utvalg, 32 
valgkomiteen, velferdsutvalget, egne og andres møter og arrangementer og blomster /gaver på kr. 33 
246.219. 34 
 35 
 36 
17. Internasjonal aktivitet 37 
Posten består av kontingenter til Liberal International (LI) på kr. 26.101 og European Liberal 38 
Democrat and Reform Party (ELDR) på kr. 55.920 samt deltagelse på møter i regi av disse 39 
organisasjonene på kr. 36.155. 40 
 41 
 42 
18. Støtte 43 
Norges Unge Venstre:  1.169.764,- 44 
Norges Venstrekvinnelag:     100.000,- 45 
Liberale Studenter:        35.000,- 46 
Støtte til andre:        60.000,- 47 
Nominasjonsmøter i fylkeslagene (5 fylkeslag):      86.148,- 48 
 49 
 50 
19. Finansinntekter 51 
Finansinntektene består av renteinntekter for innskudd på Venstres bankkonti kr. 183.809 og utbytte 52 
på aksjer i Mentor Medier, Berner -gruppen og LL Inntrøndelagen på kr. 1.520. 53 
 54 
 55 
20. Aksjer 56 
Aksjeporteføljen ved årsskiftet er: 57 
30 aksjer i selskapet Bernergruppen (Dagbladet) pålydende kr. 50 med en bokført verdi på kr. 1.500. 58 
10 aksjer i selskapet Mentor Medier (Vårt Land) pålydende kr. 10 med en bokført verdi på kr. 1. 59 
1 aksje i LL Inntrøndelagen pålydende kr. 2.278 med en bokført verdi pålydende kr. 2.444. 60 
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 1 
21. Depositum 2 
Depositumskonto for husleie for 2. nestleder på kr. 14.969. 3 
 4 
 5 
22. Materiellbeholdning 6 
Verdien på profilmateriellet som ligger i nettbutikken anslås til kr. 243.311. 7 
 8 
 9 
23. Kundefordringer 10 
Posten består i hovedsak av ”interne kunder”, dvs. Venstres lokallag og fylkeslag for deltagelse på 11 
landsmøter, landsstyremøter, lokalpolitisk nettverk og landskonferansen 2012. 12 
 13 
Saldo ”interne” kunder:   kr.    808.884 14 
Saldo ”eksterne” kunder:  kr.      47.742 15 
 16 
 17 
24. Bankinnskudd og kontanter 18 
Posten består av kontanter på kr. 285 og bankinnskudd fordelt på 10 forskjellige bankkonti (kr. 19 
9.088.561). 20 
 21 
 22 
25. Egenkapital 23 
Inngående balanse egenkapital:  kr:   7.026.588 24 
+ årets avsetning til klimafond  kr:          3.053 25 
+ Årets resultat    kr:   1.628.804 26 
- Korreksjon av pensjonsforpliktelse kr. -    533.823 27 
= utgående balanse egenkapital: kr:   8.124.622 28 
 29 
Egenkapitalen fordeler seg på valgkampfond på kr. 6.000.000), klimafond på kr. 15.032 og annen 30 
egenkapital på kr. 2.109.590. 31 
Det er planlagt bestilling av profileringsartikler og standsutstyr til nettbutikken for kr. 300.000. Dette er 32 
ikke kostnadsført i årets regnskap, men ligger som ”binding” av den frie egenkapitalen. Se note nr 11 33 
om materiell og lager. 34 
 35 
 36 
26. Avsetning for forpliktelser 37 
Posten gjelder avsetning til pensjonsforpliktelser som har påløpt men som ved en feil ikke har blitt tatt 38 
med i tidligere års regnskaper. 39 
 40 
 41 
27. Leverandørgjeld 42 
Posten er delt inn i hhv. ”interne leverandører”, dvs. Venstres lokallag og fylkeslag som har penger 43 
tilgode (opptjent kontingent for 2. halvår 2012) og gjeld til ”eksterne leverandører”: 44 
 45 
Saldo ”interne” leverandører:  kr. 350.406 46 
Saldo ”eksterne” leverandører:  kr. 180.788 47 
 48 
 49 
28. Annen kortsiktig gjeld 50 
Posten består av påløpte kostnader, avsetning for forpliktelser, og annen kortsiktig gjeld på i alt kr. 51 
99.939. 52 
 53 

54 
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Kontingent 2014 1 

 2 
 3 
Kontingentsatsen til Venstre sentralt har vært uendret etter at den økte fra 125,- til 150,- fra 4 
og med 2008. Det vil si at beløpet har vært uendret i 6 år mens de fleste av partiets 5 
kostnader har økt hvert år. 6 
 7 
For å holde tritt med kostnadsutviklingen foreslås det en økning på kr. 25,- i den sentrale 8 
kontingenten fra og med 2014. 9 
 10 
I tillegg foreslås det at kontingentreduksjonen for studenter utvides til å gjelde andre ikke-11 
yrkesaktive, for eksempel pensjonister og personer som får sin inntekt fra ulike 12 
trygdeordninger. 13 
 14 
 15 
Landsstyrets innstilling: 16 
 17 
 18 
Den sentrale kontingenten økes med kr 25,- i 2014. 19 
Det vil si kr 175,- for vanlige medlemmer og kr 75,- for ikke-yrkesaktive. 20 
 21 
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Venstres vedtekter 1 
 2 
 3 
Det kom 5 framlegg til endringar i vedtektene innan fristen. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Forslag nr 1. 9 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  10 
Sted:  § 3 Organisasjon 11 
Type:  Endring 12 
 13 
Dagens tekst: Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- 14 

og Studieforbund (VO). 15 
 16 
Ny tekst: Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- 17 

og Studieforbund (VO). 18 
 19 
Begrunnelse:  20 
Formelt sett uriktig ettersom VOs årsmøte er Venstres landsstyre. 21 
 22 
Landsstyrets innstilling: 23 
Vedtas. 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
Forslag nr 2. 29 
Forslagsstiller: Generalsekretæren  30 
Sted:  § 3 Organisasjon 31 
Type:  Endring 32 
 33 
Dagens tekst: Voteringsregler 34 

 35 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal 36 
foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn 37 
de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 38 
 39 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget. 40 
 41 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte 42 
stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas 43 
bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.  44 
 45 
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas 46 
loddtrekning. 47 
 48 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall 49 
personer som skal velges. 50 

 51 
Ny tekst: Voteringsregler 52 

 53 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal 54 
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foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn 55 
de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 56 
 57 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget. 58 
 59 
Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte 60 
stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal 61 
det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer faller den 62 
av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil 63 
én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved 64 
stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas 65 
loddtrekning. 66 
 67 
Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal 68 
det foretas loddtrekning. 69 
 70 
Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. 71 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall 72 
personer som skal velges. 73 

 74 
 75 
Begrunnelse:  76 
En klargjøring av teksten for å unngå misforståelser. 77 
 78 
Landsstyrets innstilling: 79 
Vedtas. 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
Forslag nr 3. 85 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 86 
Sted: § 4 Lokallagene 87 
Type: Endring 88 
 89 
Dagens tekst: I hver kommune skal det være et lokallag med egne vedtekter som skal 90 

godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på lokalt 91 
nivå er årsmøtet, medlemsmøte og lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde 92 
disse bestemmelser: 93 

 94 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 95 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  96 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av 97 
lokallagsårsmøtet. 98 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og 99 
en representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 100 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 101 

 102 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets 103 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 104 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagsstyret har videre ansvar 105 
for at det utarbeides lokalt valgprogram og at det stilles valgliste for Venstre 106 
ved kommunevalget. 107 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og 108 
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egen valgliste blir forberedt og gjennomført i god tid før valget. 109 
 110 
Tekst: I hver kommune skal det være et lokallag med som kan ha egne vedtekter 111 

som skal godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Dersom lokallaget ikke 112 
har egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for lokallag i Venstre”. 113 
 114 
Venstres partiorganer på lokalt nivå er årsmøtet, medlemsmøte og 115 
lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 116 

 117 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 118 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  119 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av 120 
lokallagsårsmøtet. 121 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og 122 
en representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 123 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 124 

 125 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets 126 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 127 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for 128 
laget. 129 

 130 
Lokallagsstyret har videre ansvar for at det stilles valgliste for Venstre ved 131 
kommunevalget, og at det i god tid før valget utarbeides lokalt valgprogram. 132 

 133 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og 134 
egen valgliste blir forberedt og gjennomført i god tid før valget. 135 

 136 
 137 
Begrunnelse:  138 
Tekniske og redaksjonelle endringer som klargjør vedtektsstatus og juridisk ansvar. 139 
 140 
Landsstyrets innstilling: 141 
Vedtas. 142 
 143 
 144 
 145 
 146 
Forslag nr 4. 147 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 148 
Sted: § 5 Fylkeslagene 149 
Type: Endring 150 
 151 
Dagens tekst: I hvert fylke skal det være et fylkeslag med egne vedtekter som skal 152 

godkjennes av sentralstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på 153 
fylkesnivå er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. Vedtektene må inneholde disse 154 
bestemmelser: 155 

 156 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 157 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  158 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt 159 
av fylkesårsmøtet. 160 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem 161 
valgt av Venstrekvinnelaget. 162 
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Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 163 
 164 

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets 165 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 166 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. 167 
 168 

Ny tekst: I hvert fylke skal det være et fylkeslag med som kan ha egne vedtekter som 169 
skal godkjennes av sentralstyret før de trer i kraft. Dersom fylkeslaget ikke har 170 
egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for fylkes- og regionlag i Venstre”. 171 
 172 
Venstres partiorganer på fylkesnivå er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. 173 
Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 174 

 175 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 176 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  177 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt 178 
av fylkesårsmøtet. 179 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem 180 
valgt av Venstrekvinnelaget. 181 
Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 182 

 183 
Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets 184 
økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, 185 
medlemsverving og utadrettede virksomhet. Fylkesleder tegner for laget. 186 

 187 
 188 
Begrunnelse:  189 
Tekniske og redaksjonelle endringer som klargjør vedtektsstatus og juridisk ansvar. 190 
 191 
Landsstyrets innstilling: 192 
Vedtas. 193 
 194 
 195 
 196 
 197 
Forslag nr 5. 198 
Forslagsstiller: Generalsekretæren 199 
Sted: § 5 Fylkeslagene 200 
Type: Endring 201 
 202 
Dagens tekst: Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i 203 

gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir 204 
holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Nærmere regler om 205 
nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 206 
 207 

Ny tekst: Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i 208 
gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir 209 
holdt innen utgangen av året før valgåret februar (i valgåret). Nærmere regler 210 
om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 211 

 212 
 213 
Begrunnelse:  214 
Tidlig nominasjon fungerte i alle fylker i 2012, og har vært viktig for skolering og 215 
forberedelse. 216 
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 217 
Landsstyrets innstilling: 218 
Avvises. 219 
 220 
 221 
 222 
 223 
 224 

VENSTRES VEDTEKTER 225 
Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2012. 226 
 227 
 228 
§ 1. FORMÅL 229 
 230 
Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og 231 
internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i 232 
verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for 233 
samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer. 234 
 235 
 236 
§ 2. MEDLEMSKAP 237 
 238 
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, 239 
kan bli medlem av Venstre.  240 
 241 
Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når 242 
kontingent er betalt.  243 
 244 
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet 245 
kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte 246 
medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. 247 
 248 
Rettigheter som medlem utøves personlig.  249 
 250 
 251 
§ 3. ORGANISASJON 252 
 253 
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets 254 
nasjonale organisasjon. 255 
 256 
Venstres nasjonale partiorganer er sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. 257 
 258 
Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon 259 
i Venstres organer fordeles i disse vedtekter: 260 
Norges Unge Venstre (NUV), Norges Venstrekvinnelag (NVK) og Norges Liberale 261 
Studentforbund (NLSF). 262 
 263 
Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- og 264 
Studieforbund (VO). 265 
 266 
Andre grupperinger som ønsker å bruke tittelen ”Venstre” skal ha et klart mandat fra partiet 267 
og skal være klart tidsavgrenset. 268 
 269 
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Folkevalgt for Venstre blir man bare ved å stille til valg på Venstres valgliste og på Venstres 270 
program. Har man stilt til valg på Venstres program så er dette den kontrakten man har med 271 
velgerne. 272 
Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Venstre utover det 273 
program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, 274 
så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. 275 
Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill 276 
fra eget parti. 277 
Venstre folkevalgte representanter danner i hvert av de folkevalgte organer 278 
(kommunestyrene, fylkestingene og Stortinget) egne grupper med styrer og 279 
gruppereglementer. 280 
 281 
Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Venstres 282 
styrer, utvalg og komitéer. 283 
 284 
Voteringsregler  285 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig 286 
dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder 287 
vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. 288 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.  289 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås 290 
ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har 291 
fått flest stemmer.  292 
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning. 293 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som 294 
skal velges. 295 
 296 
 297 
§ 4. LOKALLAGENE 298 
 299 
I hver kommune skal det være et lokallag med egne vedtekter som skal godkjennes av 300 
fylkesstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på lokalt nivå er årsmøtet, medlemsmøte 301 
og lokallagsstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 302 
 303 
Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år. 304 
 305 
Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.  306 
Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av lokallagsårsmøtet. 307 
Styret består dessuten av en representant valgt av Unge Venstres lokallag og en 308 
representant valgt av Venstrekvinnelagets lokallag. 309 
Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett. 310 
 311 
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, 312 
nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og 313 
utadrettede virksomhet. Lokallagsstyret har videre ansvar for at det utarbeides lokalt 314 
valgprogram og at det stilles valgliste for Venstre ved kommunevalget. 315 
 316 
I kommunestyrevalgår sørger styret for at arbeidet med eget valgprogram og egen valgliste 317 
blir forberedt og gjennomført i god tid før valget.  318 
 319 
Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av et 320 
medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet. 321 
 322 
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Venstres lokallag følger samme geografiske inndeling som landets kommuner, og får sin 323 
representasjon i Venstres fylkeslag sine organer deretter. 324 
 325 
To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i 326 
forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, dog 327 
slik at hver av de opprinnelige lokallagene beholder sin representasjon i Venstres organer 328 
som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske 329 
løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av 330 
lister til kommunevalg, og til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og 331 
stortingsvalg.  Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med 332 
å sette sammen valglisten for denne kommunen. 333 
 334 
Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere 335 
kommuner.  Et eksisterende lokallag kan endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være 336 
lokallag også for en eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag. 337 
 338 
Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag 339 
omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. 340 
Oppløsingen av sammenslåtte lag skjer ved simpelt flertall. 341 
 342 
 343 
§ 5. FYLKESLAGENE 344 
 345 
I hvert fylke skal det være et fylkeslag med egne vedtekter som skal godkjennes av 346 
sentralstyret før de trer i kraft. Venstres partiorganer på fylkesnivå er fylkesårsmøtet og 347 
fylkesstyret. Vedtektene må inneholde disse bestemmelser: 348 
 349 
Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år. 350 
 351 
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.  352 
Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt av 353 
fylkesårsmøtet. 354 
I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem valgt av 355 
Venstrekvinnelaget. 356 
Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 357 
 358 
Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, 359 
politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede 360 
virksomhet. 361 
 362 
Fylkesstyret har videre ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende 363 
lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale 364 
valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket. 365 
 366 
Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen 367 
nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar 368 
(i valgåret). Nærmere regler om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret. 369 
 370 
I fylkestingvalgår sørger styret for at det i god tid blir utarbeidet et forslag til eget 371 
valgprogram for Venstre i fylket som vedtas på fylkesårsmøtet, eller etter vedtektene for det 372 
enkelte fylkeslag av et annet representativt fylkesmøte. 373 
 374 
I stortingsvalgår sørger fylkesstyret for at fylkesårsmøtet behandler programkomiteens siste 375 
avgitte utkast til stortingsvalgprogram. 376 
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 377 
Venstres fylkeslag følger samme geografiske inndeling som landets fylkeskommuner, og får 378 
sin representasjon i Venstres nasjonale organer deretter. 379 
 380 
To eller flere fylkeslag kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres 381 
hovedorganisasjon, og i forhold til lokallagene, har samme rolle som et fylkeslag, dog slik at 382 
hver av de opprinnelige fylkeslagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de 383 
hadde fått hver for seg.  Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger 384 
som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til 385 
fylkestingsvalg og stortingsvalg.  Bare medlemmer som har stemmerett i det enkelte fylke 386 
kan være med å sette sammen listen for det respektive fylket. 387 
 388 
Ved sammenslåing av to eller flere fylkeslag til et regionlag krever en slik prosess 2/3-flertall 389 
i samtlige berørte fylker. Oppløsingen av et eventuelt regionlag skjer ved simpelt flertall. 390 
 391 
 392 
§ 6. SEKRETARIATET 393 
 394 
Venstre har et sekretariat med en generalsekretær og med det personale landsstyret til 395 
enhver tid gjør vedtak om. Generalsekretær ansettes av landsstyret, på det første 396 
landsstyremøtet etter landsmøtet i det første året etter et avholdt stortingsvalg, i 397 
åremålsstilling med virketid på fire år. 398 
 399 
Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på lands-, landsstyre- og sentralstyremøter. 400 
 401 
Generalsekretær har fullmakt til å foreta ansettelser og til å utøve  personalpolitikk etter 402 
retningslinjer gitt av sentralstyret. Generalsekretær kan forøvrig gjøre vedtak etter 403 
delegasjon. 404 
 405 
Ansatte i Venstres organisasjon kan ikke ha tillitsverv på samme nivå, eller ha tillitsverv som 406 
innebærer representasjon på samme nivå som ansettelsesforholdet utgår fra. 407 
 408 
 409 
§ 7. SENTRALSTYRET 410 
 411 
Sentralstyret leder Venstres arbeid mellom landsstyremøtene i samsvar med vedtektene og 412 
de vedtak som gjøres av landsmøtet og landsstyret. Sentralstyret møtes så ofte lederen 413 
finner det formålstjenlig eller når minst fire medlemmer krever det. Sentralstyret er 414 
beslutningsdyktig når minst fem medlemmer, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til 415 
stede. Lederen kaller sentralstyret sammen og leder møtene. 416 
 417 
Sentralstyret består av lederen, to nestledere, fire medlemmer og fire varamedlemmer (som 418 
også er de fire første direktevalgte landsstyremedlemmer)  valgt av landsmøtet. I tillegg 419 
suppleres sentralstyret med lederne (eller deres stedfortredere) fra Norges Unge Venstre og 420 
Norges Venstrekvinnelag. 421 
Lederen i Venstres stortingsgruppe tiltrer sentralstyret uten stemmerett. 1. varamedlem til 422 
sentralstyret deltar på alle sentralstyremøter, uten stemmerett med mindre et fast 423 
sentralstyremedlem har meldt forfall. 424 
 425 
Sentralstyret oppnevner èn av sine medlemmer som ansvarlig for partiets internasjonale 426 
utvalg. 427 
 428 
Sentralstyret godkjenner fylkeslagenes og regionlagenes vedtekter og behandler eventuelle 429 
søknader om dispensasjon fra vedtektene. 430 
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 431 
Sentralstyret kan foreta budsjettendringer (innenfor vedtatt budsjett) begrenset til 10 prosent 432 
av budsjettet. Melding om budsjettendringer gis fortløpende til landsstyret. 433 
 434 
 435 
§ 8. LANDSSTYRET 436 
 437 
Landsstyret leder Venstres arbeid mellom landsmøtene i samsvar med vedtektene og de 438 
vedtak som blir fattet av landsmøtet. Landsstyret møtes minst to ganger mellom hvert 439 
ordinære landsmøte og ellers så ofte som lederen eller fire sentralstyremedlemmer, eller 440 
minst sju landsstyrestyremedlemmer skriftlig krever det. Landsstyret er beslutningsdyktige 441 
når minst to tredeler av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede. 442 
Lederen kaller landsstyret sammen og leder møtene.  443 
Landsstyremøtene er i utgangspunktet åpne. 444 
 445 
Landsstyret består av det landsmøtevalgte sentralstyret, åtte direktevalgte 446 
landsstyremedlemmer, fylkeslederne med fylkesnestledere som varamedlemmer, et medlem 447 
valgt av Norges Venstrekvinnelag, et medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to 448 
medlemmer valgt av Norges Unge Venstre. 449 
 450 
Venstres statsråder og stortingsrepresentanter tiltrer landsstyret uten stemmerett. 451 
 452 
Landsstyret skal drøfte retningslinjene for det organisasjonsmessige og politiske arbeidet og 453 
skal hvert år legge frem forslag til mål, strategier og handlingsplaner. Landsstyret kan for 454 
særskilte oppgaver oppnevne egne utvalg. På det siste landsstyremøtet hvert år skal 455 
budsjett behandles. 456 
 457 
Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet og har ansvar for å gi nødvendige 458 
innstillinger overfor landsmøtet. 459 
 460 
Landsstyret ansetter generalsekretær og bestemmer rammene for sekretariatets størrelse. 461 
Landsstyret fungerer som årsmøte i Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO). 462 
Landsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til sentralstyret. 463 
 464 
I god tid før stortingsvalg oppnevner landsstyret en programkomite med leder og minst seks 465 
medlemmer. Programkomiteens 1. utkast til stortingsvalgprogram sendes til høring i 466 
organisasjonen senest 1. september året før stortingsvalget. Høringsfrist settes til 1. 467 
november. Deretter utarbeides det et  2. utkast som skal være klart innen 10. desember. Det 468 
gjennomføres ny høring med behandling på fylkesårsmøtene innen utgangen av februar. 469 
Landsstyret gir deretter innstilling overfor landsmøtet. 470 
 471 
Landsstyret kan innføre mulighet for medlemmer til å stille direkte spørsmål i landsstyrets 472 
møter (ved personlig frammøte eller via Internett). Landsstyret vedtar nærmere 473 
bestemmelser om dette. 474 
 475 
 476 
§ 9. LANDSMØTET 477 
 478 
Landsmøtet er Venstres øverste organ.  479 
 480 
Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. Tid og sted fastsettes av 481 
landsstyret. 482 
 483 
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Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret vedtar det eller når minst halvparten av 484 
fylkesstyrene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av landsstyret. Møtet innkalles med 485 
minst 14 dagers varsel. 486 
Fylkeslagene skal da straks sammenkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte for valg av 487 
delegater og behandling av de saker som er ført opp på saklisten for det ekstraordinære 488 
landsmøtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i 489 
innkallingen til møtet. 490 
 491 
Ordinært landsmøte kalles sammen med minst to måneders varsel. Forslag til politiske 492 
uttalelser må være innsendt minst tre uker før landsmøtet.  493 
Alle andre forslag skal være innsendt minst seks uker før landsmøtet. Forslag til vedtak som 494 
kommer senere enn disse fristene kan behandles av landsmøtet bare dersom landsmøtet 495 
vedtar dette med 2/3 flertall. 496 
 497 
Sakliste og saksdokumenter skal sendes senest fire uker før landsmøtet til de lag og 498 
organisasjoner som har representasjonsrett på landsmøtet. 499 
 500 
Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og av delegater valgt av fylkesårsmøtene i 501 
Venstre etter følgende regler: 502 
 503 

Etter stemmetall i det enkelte fylkeslag avgitt ved siste fylkestingsvalg: 504 
1 delegat pr. påbegynt 1.200 stemmer inntil 8.000 stemmer og deretter en delegat pr. 505 
påbegynte 2.000 stemmer. 506 
 507 
Etter antall betalende medlemmer i det enkelte fylkeslag pr. 31. desember i året før 508 
landsmøtet: 509 
1 delegat pr. påbegynte 120 medlemmer. 510 
 511 
Dernest har de tilknyttede organisasjonene Norges Unge Venstre, Norges 512 
Venstrekvinnelag og Norges Liberale Studentforbund 15 delegater fordelt etter 513 
medlemstall, dog slik at hver organisasjon har minst 2 delegater. 514 

 515 
Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt 516 
årsmøte samme år som landsmøtet eller året forut, og at de har underorganisasjoner i minst 517 
4 fylker eller minst 4 utdanningsinstitusjoner i landet. Dernest må den enkelte organisasjon 518 
ha minst 100 medlemmer totalt. 519 
 520 
Venstres statsråder og stortingsrepresentanter har tale- og forslagsrett på landsmøtene. 521 
 522 
Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte. 523 
 524 
Konstituering 525 
Landsmøtet åpnes av partilederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges: 526 
- Møteledere 527 
- Fullmaktsnemnd med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av 528 
delegatenes fullmakter til landsmøtet. 529 
- Møtesekretærer og -referenter. 530 
- Tellekorps. 531 
- To personer til å underskrive protokollen. 532 
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter landsmøtet. 533 
Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første landsstyremøtet etter landsmøtet. 534 
 535 
Valg.  536 
Landsmøtet skal foreta valg av: 537 
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 538 
Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.  539 
Det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger: 540 
• Partileder 541 
• første og andre nestleder 542 
• fire medlemmer til sentralstyret 543 
• åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert 544 

rekkefølge. Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret. 545 
• tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret. 546 
 547 
Første varamedlem til sentralstyret tiltrer automatisk alle møter, uten stemmerett. 548 
 549 
Revisor. Det første og tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger en 550 
statsautorisert revisor til å stå for revisjon av Venstres regnskaper. 551 
 552 
Valgkomite. Det andre og det fjerde ordinære landsmøte i stortingsperioden velger en 553 
valgkomite etter forslag fra landsstyret, bestående av leder, åtte medlemmer og fire 554 
varamedlemmer, som på det etterfølgende landsmøtet legger frem forslag til valg av 555 
sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer samt revisor. 556 
 557 
Redaksjonskomite. Hvert ordinære landsmøte velger, etter innstilling fra landsstyret, leder, 558 
fire medlemmer og to varamedlemmer til en redaksjonskomite som før og under det 559 
etterfølgende landsmøtet gjennomgår, redigerer og innstiller overfor landsmøtet innkomne 560 
forslag til politiske uttalelser og de forslag landsmøtet oversender til komiteen. 561 
 562 
Andre arbeidsoppgaver.  563 
Alle ordinære landsmøter skal: 564 
• Behandle landsstyrets årsmelding og regnskap. 565 
• Behandle landsstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for partiets 566 

virksomhet. 567 
• Fastsette den sentrale medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. 568 
• Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. 569 
• Fastsette hovedsak for det påfølgende landsmøtet og legge rammer for fremdriften av 570 

forberedelsesarbeidet for denne saken. 571 
• I stortingsvalgår skal landsmøtet behandle og vedta stortingsvalgprogram. 572 
 573 
 574 
§ 10. URAVSTEMMING 575 
 576 
Politiske eller organisasjonsmessige saker som ikke gjelder vedtektene, budsjett, regnskap, 577 
valg av tillitsvalgte eller ansettelser i sekretariatet, kan forelegges medlemmene til 578 
rådgivende uravstemming når landsstyret eller landsmøtet gjør vedtak om det, når fem 579 
fylkesmøter ber om det eller dersom minst 400 medlemmer skriftlig forlanger det. 580 
Stemmeberettigede er alle som er registrert som medlemmer i Venstre senest tre måneder 581 
før avstemningen skal finne sted og som har betalt kontingent. Landsstyret gir nærmere 582 
regler om gjennomføring av uravstemminger. 583 
 584 
 585 
§ 11. VEDTEKTENE 586 
 587 
Disse vedtektene endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer legges 588 
på forhånd frem for landsstyret, de tilknyttede organisasjonene og fylkeslagene. 589 
Vedtektsendringer trer i kraft straks landsmøtet er hevet. 590 
 591 
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Stortingsvalprogram 2013-2017 1 
 2 
 3 
Vedlegg: 4 
• Programkomiteens forslag til stortingsvalgprogram for 2013-2017 5 
• Alle endringsforslag med innstilling fra landsstyret. 6 
• Opprettholdte endringsforslag – til behandling i landsmøtet. 7 
 8 
 9 
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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 



LM-10 
 

 64 

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 
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Innkomne saker 1 
 2 
 3 
Ingen saker meldt innan fristen. 4 
 5 
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Tema for LM 2014 1 
 2 
 3 
Etter vedtektene § 9 skal Landsmøtet fastsetja hovudsak for det påfølgjande landsmøtet og 4 
legga rammer for å førebu saka. 5 
 6 
Tidlegare landsmøtetema i år utan handsaming av stortingsvalprogram har vore: 7 
2004: ”En global politikk i en global økonomi” 8 
2006: Prinsipprogram 9 
2007: Prinsipprogram og skolepolitisk manifest 10 
2008: ”Det sosiale og liberale kunnskapssamfunnet 2010” 11 
2010: ”Det fleirkulturelle Noreg – moglegheiter og utfordringar” 12 
2011: ”Verdiskaping for framtidig velferd” 13 
2012: ”Velferd når du treng det” 14 
 15 
 16 
Landsstyrets innstilling: 17 
 18 
Tema for LM 2014 vert ”Menneskerettar”. 19 
 20 
 21 
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Val av valnemnd og redaksjonsnemnd 1 

 2 
 3 
Landsstyrets innstilling: 4 
 5 
 6 
Valnemnd for LM 2014: 7 
 8 
Rita Sletner (leiar)   (Østfold) 9 
Espen Ophaug   (Oslo) 10 
Per A. Thorbjørnsen   (Rogaland) 11 
Synnøve Handeland   (Hordaland) 12 
Jan Kenneth Stavenes  (Agder) 13 
Berit Woie Berg   (Nordland) 14 
Trond Åm    (Sør-Trøndelag) 15 
+ ein representant frå NUV 16 
+ ein representant frå NVK 17 
 18 
1. vara: Ulla Nordgarden  (Buskerud) 19 
2. vara: Ketil Kjenseth   (Oppland) 20 
3. vara: Hulda Tronstad Nydal (Akershus) 21 
4. vara: Kåre Pettersen  (Vestfold) 22 
 23 
 24 
Redaksjonsnemnd for LM 2014: 25 
 26 
Terje Breivik  (leiar)   (Hordaland) 27 
Toril Berge     (Oslo) 28 
Jonas Stein    (Troms) 29 
Dag Vige    (Agder) 30 
Anja Berggård Endresen  (Rogaland) 31 
Ulla Nordgarden   (Buskerud) 32 
+ ein representant frå NUV 33 
 34 
1. vara: André N. Skjelstad  (Nord-Trøndelag) 35 
2. vara: Siri Engesæth  (Akershus) 36 
 37 
 38 
Revisor: 39 
 40 
Erik A. Bell, Lundes revisjonskontor DA 41 
 42 
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