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1. Stortingsgruppa 
Venstres stortingsgruppe har i perioden 2009-2013 bestått av Trine Skei Grande 
(Oslo) og Borghild Tenden (Akershus). Trine Skei Grande har vært representert i 
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. 
Borghild Tenden har vært representert i finanskomiteen. Ola Elvestuen har møtt som 
vararepresentant for Trine Skei Grande i perioden, 7. -12. mars 2011, 5. – 9. 
desember 2011, 1. -9. mars, 14.-17. januar 2013. Abid Raja har møtt for Borghild 
Tenden 1.-16 oktober 2009, 30. november til 5. desember 2009, 17.-25. mars 2009, 1. 
oktober til 5. november, 2010, 23. mai til 1. juni 2011,Inge Solli og Inger Johanne 
Bjørnstad har møtt som vararepresentant for Borghild Tenden henholdsvis fra 4.- 7. 
desember 2012 og 23.-30. mai 2013.  
 
Stortingsgruppa har i juni 2013 seks ansatte på heltid og en på deltid.  
 

2. Viktige saker for stortingsgruppa  
Venstres stortingsgruppe har valgt noen områder hvor vi mener det er behov for en 
mer offensiv og tydeligere kurs. Ved siden av å forsvare liberale rettigheter har 
Venstres stortingsgruppe denne perioden derfor prioritert kunnskap, miljø, 
selvstendig næringsdrivende og bedre omsorg til dem som trenger det mest. Denne 
prioriteringen er synlig både i Venstres alternative budsjetter, i forslag som er 
fremmet på Stortinget og i spørsmål som er stilt til statsrådene.  
 
Venstres stortingsgruppe har også løftet andre saker. For eksempel fremmet Venstres 
stortingsgruppe et forslag om tiltak som fremmer kjønnslikestillingen i Norge i 
forbindelse med at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett.  
 
Til sammen har Venstres stortingsgruppe fremmet 74 representantforslag alene og 
44 sammen med andre partier, stilt 358 skriftlige spørsmål, 76 spørsmål til den 
ordinære og den spontane spørretimen på Stortinget, og fremmet 22 interpellasjoner. 
Både i vårt alternative budsjett og saker som løftes på Stortinget kommer det tydelig 
frem at vi står trygt plassert i den sosialliberale tradisjonen.   
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Miljø 
På miljøområdet har de viktigste sakene for Venstres stortingsgruppe vært 
togsatsing, klima, naturvern og grønt skatteskifte. Det siste året har Venstre fremmet 
to viktige representantforslag; ett om varig vern av havområdene utenfor Lofoten 
Vesterålen og Senja og ett ambisiøst forslag om å sikre norsk naturmangfold. Ingen 
av forslagene fikk støtte fra noen partier. Forslaget om norsk naturmangfold var 
omfattende og ønsket var å imøtekomme de forpliktelsen vi har som følge av 
ratifikasjonen av Konvensjonen om biologisk mangfold. 
 
Venstres stortingsgruppe har hele perioden hatt stor fokus på samferdsel og 15. juni 
2013 la Venstre fram den mest miljøvennlige transportplanen på Stortinget. 
Venstres alternative nasjonale transportplan (NTP) for 2014-2023 inneholder en 
storsatsing på miljøvennlig transport og konkretiserer Venstres mål om en liberal 
samferdselspolitikk som gjør det enklere å ta grønne valg i hverdagen. Les alle 
forslagene her.  
 
Venstres alternative nasjonale transportplan oppsummerer og er Venstres svar etter 
at vi gjennom hele perioden har utfordret den til hver tid sittende 
samferdselsminister, når det gjelder problemer innen samferdselssektoren. Borghild 
Tenden har for eksempel tatt opp forsinkelser på Follobanen, utfordringer for 
pendlere med Spikkestadbanen, problemer med fulle tog, nedleggelser av 
jernbanestasjoner på flere strekninger, bygging av ny banegård for reparasjon og 
vedlikehold av tog, i tillegg til en rekke andre forslag som alternativ organisering av 
jernbanen, mer konkurranse og kortere planleggingstider. (Se link under punktet 
«skriftlige spørsmål»).  
 
Venstre har hele perioden vært kritiske til regjeringens klimapolitikk. Venstre har 
flere ganger vist til at utslippene går feil vei og at Stortinget må forplikte seg til en 
ambisiøs klimapolitikk. Allerede på Stortingets første dag etter valget i 2009 la 
Venstre fram et forslag om en opptrapping av norsk klimapolitikk før 
klimatoppmøtet i København og senere i oktober tok Venstre i spørretimen initiativ 
til å styrke klimaforliket. Allereede i mars 2010 la stortingsgruppen fram Venstres 
klimakur om hvordan målene i klimaforliket kan nås gjennom 30 konkrete forslag. 
 
15. februar 2012 la Venstre fram sin egen klimamelding.  ”Miljø- og klimaspørsmål 
har tradisjonelt blitt benyttet til å dra opp konfliktlinjer mellom miljøinteresser og 
industrien. Tiden er inne for å forene kreftene i kampen mot dramatiske 
klimaendringer”, skriver Venstres stortingsgruppe i klimameldingen.  
 
25. april 2012 la regjeringen fram sin klimamelding. Dermed begynte 
klimaforhandlinger i Stortinget: Venstre hadde klare ambisjoner om å forbedre og 
konkretisere tiltakene i regjeringens klimamelding. Klimaforliket ble inngått 07. juni 
2012 og innebar at regjeringens klimapolitikk ble presset til å bli mer offensiv, særlig 
når det gjaldt utfasing av fossil olje til oppvarming og gode, langsiktige rammevilkår 
for nullutslippskjøretøy. 
 
Venstre har vært kritiske til regjeringens gasskraftplaner på Kårstø og Mongstad. 
Nyheten om Statoils milliardtap på Mongstad fikk Trine Skei Grande til å oppfordre 
statsministeren om å skrinlegge gasskraftplanene en gang for alle. Grande har spurt 
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tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om gratiskvotene på Mongstad og 
Kårstø. Venstre har hele tiden vært kritiske til at disse kraftverkene får flere 
vederlagsfrie kvoter enn de slipper ut CO2 for. Les mer om Mongstad og mageplasket 
i kronikk fra sentralstyremedlem Rebekka Borsch her. 
 
På energiområdet har stortingsgruppa gjentatte ganger etterlyst bedre 
energieffektivisering, blant annet gjennom implementering av 
energitjenestedirektivet. Venstre har også foreslått skattefritak for energitiltak i egen 
bolig og har utfordret statsråden om dette.  
 
Venstre har også etterspurt en utredning for Statens pensjonsfond utlands 
(Oljefondets) investeringer i selskaper som driver med avskoging i utviklingsland. 
Venstre mener det er behov for å styrke etikken i Oljefondet. I et representantforslag 
viser Grande til at Etikkrådets råd er blitt overprøvd eller trenert av 
Finansdepartementet. Les om forslaget på NRK.no.  
 
En annen sak Venstres stortingsgruppe gjentatte ganger har tatt opp er pelsdyr. 
Allerede 18. november 2010 tok Trine Skei Grande opp pelsdyrnæringen i en 
interpellasjon med daværende statsråd Lars Peder Brekk. Skei Grande påpekte at det 
er vanskelig å kombinere dyrevelferd og lønnsomhet i pelsdyrnæringen, og mener at 
det mest redelige er å gi næringen beskjed om at de nå står foran en styrt avvikling. 
Grande har også utfordret nåværende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold 
Vedum om pelsdyrnæringen.  
 
Grønt skatteskifte er et viktig tiltak i Venstres miljøpolitikk. Borghild Tenden 
etterlyste i spørretimen 6. april 2011 vilje til et reelt grønt skatteskifte. 
Finansministeren uttalte at det vil være et potensial for å vri beskatningen i en mer 
grønn retning, og at det vil bli et veldig sentralt spørsmål i tiden framover. 27. april 
fremmet derfor Venstre forslag om en ny grønn skattekommisjon med virkning fra 
2016. Bakgrunnen for forslaget er at det i 2016 er det ti år siden forrige skattereform 
som medførte et flatere og bredere skattesystem. Les om forslaget i Dagens 
Næringsliv.  
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Skole 
Innenfor skole- og kunnskapspolitikken har Venstre hele perioden holdt fast i våre 
hovedsaker: Mange nok gode lærere, en styrket studentvelferd og en kraftfull satsing 
på forskning og høyere utdanning. Alt dette er avgjørende for å bygge fremtidens 
kunnskapssamfunn.  
 
Venstre hadde forventet stor aktivitet på feltet med SV i regjeringskontorene, men 
særlig innen forskning og høyere utdanning – som heller ikke lenger har egen 
statsråd - mangles viljen til å ta de nødvendige grepene for å sikre Norge som 
fremtidig kunnskapsnasjon. 
 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som Trine Skei Grande er medlem i, har i 
perioder hatt lite saker til behandling. De fleste av sakene hvert eneste år har vært 
representantforslag fra opposisjonen. Ingen av disse har fått flertall, med noen få 
unntak – blant annet et forslag om å tydeliggjøre akademisk frihet for forskere i 
instituttsektoren fra Venstre og et fellesforslag fra opposisjonen om studiekvaliteten i 
høyere utdanning.  
   
Det siste året er det særlig forskningsmeldingen – som behandles hvert fjerde år – 
samt stortingsmeldingen om fellesskolen, som har preget arbeidet i komiteen. Til 
sammen har Venstre fremmet ca. 65 enkeltforslag alene eller sammen med andre 
partier i tilknytning til disse sakene. I tillegg til dette har Venstres viktigste initiativ 
det siste året knyttet seg til å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og 
sikre flere karriereveier i skolen, samt å sikre et særskilt videreutdanningsløft for 
tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse. 
 
For å få mange nok dyktige lærere i norsk skole må vi både styrke lærerutdanningen 
og satse mye kraftigere på videre- og etterutdanning.  Dette har – i ulike varianter – 
vært de viktigste sakene for Venstre denne perioden, jf. blant annet forslag om å 
utvide lærerutdanningen til en femårig mastergrad og å øke den statlige 
finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere. Lærere må gis både en rett og 
plikt til kompetanseheving, og Venstre ønsker at dette skal sees i sammenheng med 
innføringen av en sertifiseringsordning for lærere.   
 
I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om ungdomsskolen i 2012 
foreslo Venstre en rekke tiltak for å styrke ungdomstrinnet, blant annet gjennom en 
opptrappingsplan for rådgivningstjenesten og muligheten til å lage lokale valgfag,  
Flere spesialpedagoger, leksehjelp til de som trenger det av faglærte lærere og en 
opptrappingsplan med mål om 1 000 nye helsesøstre var Venstres hovedpoenger i 
behandlingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og bedre læring for elever med 
særskilte behov som ble behandlet i 2011.  
 
Et av de første representantforslagene Venstre la fram denne stortingsperioden var et 
forslag for å styrke innsatsen mot frafall.  - Frafall i skolen er en av de største 
utfordringene Norge står overfor både i et velferds- og kunnskapsperspektiv. Flere 
tiltak for å redusere frafall er allerede igangsatt, men det er utvilsomt et behov for en 
forsterket innsats for å bekjempe frafall i skolen, sa Venstres Abid Q. Raja, som på 
daværende tidspunkt møtte som vararepresentant på Stortinget. 
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Venstre har fremmet flere andre representantforslag på skolefeltet, for eksempel om 
etablering av profesjonsutdanning i karriereveiledning; fryse prosessen med 
nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede; og seniortiltak for å beholde 
verdifull kompetanse i skolen.   
 
Kampen mot økt byråkrati i skolen har også vært et tema stortingsgruppen har løftet 
jevnlig.  I 2011 var Skei Grande saksordfører for stortingsmeldingen Tid til læring – 
Oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport. Hun benyttet anledningen til å fremme 
flere konkrete forslag fra Venstre for å bedre tidsbruken i skolen, blant annet 
gjennom å bevilge midler for å sikre flere yrkesgrupper inn i skolen og å kutte 
byråkratiet i skolesektoren med 25 pst. Les mer om saken her. Disse forslagene har 
også vært løftet på nytt den senere tid. Skei Grande har også tatt initiativ til en 
kartlegging av antall rundskriv, lovendringer og forskrifter som har blitt innført av 
den rødgrønne regjeringen på skoleområdet siden 2005, noe som avdekket et 
betydelig potensial for redusert byråkrati. 
 
Studentvelferd er en avgjørende faktor for at studenter skal prestere godt i studiene. 
Venstre har derfor blant annet fremmet forslag om oppdatering av regelverket for 
sykemelding av studenter, for å gjøre ordningen med deltidssykemelding permanent 
og sikre større fleksibilitet for syke studenter og studenter med barn. Venstre har 
også fremmet forslag om bedre ordninger for studenter som blir gravide.  Skei 
Grande var saksordfører for endringer i  studentsamskipnadsloven, der Venstre 
støttet studentenes krav om fortsatt tillit og makt i styring av velferdstjenestene. I 
statsbudsjettet og revidert nasjonal budsjett har Venstre foreslått innfasing av 11 
måneders studiestøtte. 
 
Venstre har også fremmet flere forslag om forskning og høyere utdanning, f.eks. en 
forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet; 
etablering av flere sentre for fremragende utdanning; flere muligheter for opptak til 
høyere utdanning; og å innføre en ordning med kvalifiseringsstøtte for 
forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Alle disse forslagene føyer 
seg inn i rekken av forslag fra Venstre med ambisjon om å føre til økt forskning og 
bedre rammevilkår for forskningen. Ingen av forslagene har fått støtte fra 
regjeringspartiene. 
 
Andre områder som Venstre har fokusert på i denne stortingsperioden er blant annet 
skolenes tilgang til nøytrale og balanserte læreverk; behovet for en uavhengig 
tilsynsmyndighet for skolers inneklima; hurtigere godkjenning av utenlandske 
utdanninger; tilfredsstillende opplæring for elever som lærer raskere eller mer enn 
gjennomsnittet; gode nok tilbud for døve elever og styrket tegnspråkopplæring; 
omfanget av midlertidighet i UH-sektoren; omfang og evaluering av 
forsøksvirksomheten i grunnopplæringen; muligheten for å gi opphold i Norge for 
utenlandske studenter som er forfulgt slik at disse kan fullføre sin utdannelse; 
prøveprosjekt med et frivillig ekstra skoleår; tiltak for å bedre elevers psykososiale 
miljø; praktisering av gratisprinsippet i grunnopplæringen mv.  
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Næring 
Velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. For at velferden skal 
sikres for kommende generasjoner vil vi trenge mange flere nye bedrifter i framtiden. 
Derfor har Venstres stortingsgruppe denne perioden vært opptatt av rammevilkårene 
for de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Både av hensyn 
framtidig verdiskaping og av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig 
næringsdrivende og flere små bedrifter.  
 
Venstre mener vi må legge forholdene bedre til rette for at ambisiøse og kreative 
gründere får mulighet til å lykkes. Venstres stortingsgruppe har derfor flere ganger 
tatt opp rammevilkårene for de minste bedriftene, for eksempel utfordret Trine Skei 
Grande statsministeren om dette i Stortingets muntlige spørretime i november 2010. 
Venstres stortingsgruppe fremmet i 2010 også forslag om en helhetlig gjennomgang 
av vilkårene for enkeltpersonsforetak.  
 
- Det å starte som selvstendig næringsdrivende er ofte en startfase for nye 
fremtidsrettede bedrifter, som Venstre vil ha flere av, sa Borghild Tenden da forslaget 
ble debattert i Stortinget.  Samme år gikk Trine Skei Grande og Borghild Tenden i sitt 
første 1. mai tog for å bedre selvstendig næringsdrivendes rettigheter.  
 
Høsten 2010 gjennomførte Venstre en bedriftskampanje, hvor nær 1000 bedrifter ble 
besøkt. Tilbakemeldingene fra bedriftsledere og ansatte var ønske om reduksjon i 
skjemaveldet, mer fleksible ansettelsesvilkår og bedre tilgang på kapital.  
 
Disse tilbakemeldingene har stort sammenfall med det engasjement Venstre har hatt 
i Stortinget både i tidligere og inneværende periode. Venstres representantforslag om 
å fastsette et mål om 25 prosents reduksjon i næringslivets skjemabelastning ble 
behandlet av Stortinget 30. november 2010. - Jeg mener at det er avgjørende viktig at 
også Norge setter seg et mål om skjemakutt. Bare på den måten er det mulig å få til 
en kraftfull og varig reduksjon i næringslivets kostnader, sa Borghild Tenden da hun 
forsvarte Venstres forslag i debatten. 
 
Venstre har også fremmet flere andre representantforslag knyttet til forenkling for 
næringslivet. Bl.a. forslag om et eget norsk Regelråd og forslag om å heve 
beløpsgrensene for rett til en årlig momsoppgavetermin for foretak med lav 
omsetning.  
 
I april 2012 fremmet opposisjonspartiene en rekke felles forslag til forenkling for 
næringslivet.  - For oss er det en hovedoppgave å forenkle hverdagen til bedriftene 
gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter. Dette er noe næringslivet lenge 
har etterspurt, sa Tenden da forslagene ble lagt fram.  
 
Konkret fremmet Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fire ulike 
representantforslag:  
1. Etablering av et eget Regelråd 
2. Resultatmåling av forenklingsløftet 
3. Endring av bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter 
4. Forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet 
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I mars 2012 fremmet Venstre et representantforslag om en kapitalreform for økt 
innovasjon og entreprenørskap.  Bakgrunnen for forslaget var at både nasjonale og 
internasjonale undersøkelser viste at Norge havner i bakleksa når det gjelder 
innovasjon.  Et av hovedproblemene er tilgang på kapital i den kritiske 
oppstartsfasen. Venstre fremmet derfor flere tiltak, både skattemessig og omlegging 
av det offentlige virkemiddelapparat for å styrke kapitaltilførsel i denne perioden. 
Forslaget innebærer blant annet økt tilgang på såkorn- og oppstartskapital for 
gründere.  
 
Deler av dette forslaget er en videreføring og konkretisering av Venstres tidligere 
forslag om å endre og fristille Innovasjon Norge med den hensikt å få mer innovasjon 
ut av de statlige midler som stilles til disposisjon for næringsliv og gründere.  
 
For å sikre tilgang til risikovillig kapital til nystartede bedrifter fremmet Venstre i 
2011 forslag om et skatteincentiv – en KapitalFunn-ordning – som belønner 
investorer som bidrar med kapital og kompetanse i nystartede bedrifter i minimum 
tre år. Venstre har også fremmet et eget representantforslag om vridning av offentlige 
hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, som høstet 
mange godord under Stortingets behandling og som i statsbudsjettet for 2013 ble 
fulgt opp av regjeringen. 
 
I forbindelse med Venstres alternative statsbudsjetter har Venstre fremmet forslag 
om å fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter. Venstre har også fremmet 
en rekke forslag om å bedre rettigheter for de selvstendig næringsdrivende, både når 
det gjelder innbetaling av forskuddstrekk, når det gjelder bedre sosiale rettigheter og 
når det gjelder bedring av pensjonsrettighetene. Venstre har i budsjettbehandlingene 
også fremmet en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftssystemet som vil bidra 
til økt lønnsomhet og økt innovasjon i norsk næringsliv, bl.a. økte avskrivningssatser, 
styrking av SkatteFunn-ordningen, gjeninnføring av aksjerabatt i 
formuesbeskatningen, fjerning av arbeidsgiveravgiften for lærlinger, rett til 
minstefradrag for selvstendig næringsdrivende m.m. 
 
Borghild Tenden har også tatt opp rammevilkårene for vekstbedrifter med nærings- 
og handelsminister Trond Giske i Stortingets spørretime.  
 
Rett før Stortinget trådte fra hverandre i juni 2013 ble Venstres forslag om et 
moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv behandlet. Dokumentet inneholdt tolv forslag, 
herunder en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljøloven for å gjøre den mer 
tidsriktig, enklere, mer fleksibel og for å sikre større grad av likebehandling av alle 
virksomheter og ansettelsesforhold. Flere av forslagene hadde Venstre også fremmet i 
forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen om ”Felles ansvar for 
eit godt og anstendig arbeidsliv” før sommeren 2012. Venstre fremmet da en rekke 
forslag  om et mer fleksibelt arbeidsliv. Forslagene gjaldt blant annet å styrke 
varsleres rettigheter, forhindre langvarige midlertidige ansettelser og å senke 
terskelen for å komme innenfor arbeidslivet.  
 
Før sommeren 2013 behandlet også Stortinget et forslag fra Venstre om å 
effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og 
raskere saksbehandling. Bakgrunnen for forslaget var det faktum at det fortsatt er for 
vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft til Norge på tross av en bred politisk enighet om 
at Norge trenger utenlandsk arbeidskraft. 
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Velferd 
På velferdsområdet har stortingsgruppa særlig fokusert på barnevern, psykisk helse, 
fordelingspolitikk og fattigdomsbekjempelse.  
 
Typiske saker hvor vi viser at vi står solidarisk på de svakes side er vår politikk for 
lengeværende asylbarn, bedre rettigheter for foreldre til sterkt funksjonshemmede og 
syke barn, kampen for å bekjempe barnefattigdom, og arbeidet for opptrapping av 
det psykiske helsetilbud i kommunene. 
 
Venstre fremmet våren 2013 et forslag om et forebyggende lavterskeltilbud for 
psykisk helse. Dokumentet viser til at psykiske lidelser er en av våre viktigste 
folkesykdommer og at dette både er en stor helsemessig og samfunnsmessig 
belastning. I forslaget kan vi lese at et godt utbygd psykisk tjenestetilbud i 
kommunen vil gi store besparelser for helsevesenet, og mange problemer som havner 
i spesialisthelsetjenesten, ville blitt løst i førstelinjetjenesten dersom det var et godt 
utbygd tilbud i kommunene. Flere av forslagene fikk støtte fra de andre 
opposisjonspartiene.  
 
Stortingsgruppen har også etterspurt et bedre psykisk helsetilbud. Blant annet har 
Borghild Tenden spurt om det psykiske helsetilbudet i Vestre Viken, og både Ola 
Elvestuen og Trine Skei Grande har forsøkt å få svar på hvorfor Tverrfaglig enhet for 
dobbeldiagnose (TEDD) i Oslo legges ned. 
 
Da rusmeldingen ble behandlet på våret 2013 fremmet Venstre 17 forslag i salen. Da 
Borghild Tenden holdt innlegg sa hun at regjeringen skusler bort sjansen til å vedta 
politikk som ville gitt rusavhengige bedre behandling, bedre helse og et bedre liv, og 
som kunne ha reddet liv. Tenden viste til at Norge ligger på overdosetoppen i Europa.  
 
Både innen rus og psykiatri har Venstre vært bekymret for nedleggelse av ideelle 
institusjoner, for eksempel Finnmarkskollektivet i Nord- Norge. Trine Skei Grande 
har også tatt opp at tvangsbruken i psykiatrien ikke går ned til tross for at 
Fylkesmannen påpeker avvik.  
 
I forbindelse med at det var 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 
Norge, fremmet Venstres stortingsgruppe et forslag i 2013 om likestilling. Forslaget 
viser til at det er langt igjen til det er reell likestilling mellom kvinner og menn i 
Norge. Blant annet viser forslaget til at Norge er blant de OECD-landene som har det 
mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 17 forslag for reell kjønnslikestilling kan leses her.  
 
Både Trine Skei Grande og Borghild Tenden har gjennom perioden løftet flere 
problemstillinger om lokalsykehus som fratas akuttilbud og fødetilbud, og som ikke 
får midler til nødvendig vedlikehold. 
 
Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om pasientsikkerhet våren 2013, påpekte 
Borghild Tenden i sitt innlegg at vi må ha større fokus på at helsepersonell skal få tid 
til å drive pasientbehandling. -Vi er bekymret over et økende dokumentasjons- og 
kontrollregime i mange deler av offentlig sektor, også i helsesektoren. Mye tid og 
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krefter går med til administrasjon og byråkrati, sa Tenden og viste til at Venstre 
foreslo å opprette en forenklingskommisjon for helseforvaltningen.  
 
Fattigdomsbekjempelse har vært viktig for Venstres stortingsgruppe gjennom de siste 
årene.  Da fordelingsmeldingen ble behandlet i 2012 fremmet Venstre 25 konkrete 
tiltak for bekjempelse av fattigdom. Regjeringspartiene støttet ikke noen av 
forslagene. Les om tiltakene her. En måned senere utfordret Trine Skei Grande 
statsministeren om fattige barn. Trine Skei Grande viste til at antallet fattige barn i 
Norge har økt, men at regjeringen ikke ønsker å gå med på nye tiltak. Statsministeren 
svaret med at tallene viste at det ikke var så ille som Venstre fremstilte det som.  
 
- Jeg er ikke så opptatt av tall, jeg er opptatt av mennesker, sa Trine Skei Grande. Les 
hele debatten her.  
 
I 2013 fremmet Venstre på nytt et forslag om å bekjempe barnefattigdom, denne 
gangen sammen med Høyre, KrF og FrP. Venstre fremmet i tillegg 14 forslag om 
fattigdomsbekjempelse.  
 
Venstres stortingsgruppe har den siste fireårsperioden vært engasjert i barn som har 
levd lenge i Norge uten lovlig oppholdstillatelse. Da Venstres forslag om papirløse ble 
behandlet i 2012 fremmet Venstre 8 nye forslag for å bedre og avklare situasjonen for 
disse barna og i 2013 fremmet Venstre et forslag sammen med KrF om barns beste i 
asylpolitikken. 
 
På initiativ fra Venstre ble det før sommeren 2012 fremmet et representantforslag fra 
Venstre, Høyre, FrP og Krf om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til 
Barnekonvensjonen.  
 
På barnevernsfeltet har stortingsgruppa vært opptatt av å styrke det kommunale 
barnevernet. Trine Skei Grande har flere ganger påpekt at det er førstelinjetjenesten i 
barnevernet som må styrkes, for eksempel i debatten etter statsrådens redegjørelse 
om barnevernet i november 2010. I 2011 foreslo Venstres stortingsgruppe å øke 
kompetansen i det kommunale barnevernet, blant annet gjennom å heve kvaliteten i 
sosionom- og barnevernutdanningen heves og gjennom å øke 
finansieringskategorien.  
Da Stortinget endelig fikk en sak om barnevernet i 2013, fremmet Venstre fem 
konkrete tiltak. I debatten påpekte Trine Skei Grande at man må ta noen 
fundamentale grep for å styrke førstelinjetjenesten i barnevernet. Hun viste blant 
annet til Venstres forslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og 
familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten.  
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3. Venstres alternative statsbudsjett  
 
Venstres alternative statsbudsjetter har i perioden fra 2009-2013 vist en markant 
vilje til å ta nødvendige grep for å sikre velferden for kommende generasjoner og 
satse på framtiden.  
 
Venstres alternative statsbudsjetter har vist tydelige skritt for å endre kursen i en slik 
retning. Venstre seks viktigste grep og prioriteringer er og har vært som følger: 
 

 En målrettet og bred satsing på å få flere i arbeid og å skape flere 
arbeidsplasser. 

 En gjennomført satsing på nyskaping og kunnskap. 
 Et kraftig løft for å hjelpe dem som trenger det mest. Færre fattige barn.  
 En offensiv miljø- og klimapolitikk 
 Nødvendige grep for å sikre finansieringen av Folketrygden og modernisere 

offentlig sektor. 
 Et reelt og varig grønt skatteskifte. 

 
På alle disse områdene har Venstre ved hver statsbudsjettbehandling foreslått 
satsinger som er innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen 
legger opp til. Samtidig har Venstre ved alle budsjettbehandlinger enten lagt under 
eller på samme linje som regjeringen i bruk av oljepenger.  
Venstre har i de siste budsjettbehandlingene omprioritert om lag 20 mrd. kroner (23 
mrd. i 2013) hvorav om lag like store deler har vært i skattesystemet og på 
statsbudsjettets utgiftsside. 
 
I Venstres alternative statsbudsjett for 2013 ble det gjort betydelige grep for å styrke 
Norges muligheter til å møte framtidens utfordringer gjennom å: 
 

 Styrke fastlandsindustri og næringsliv ved skattelette, målretting av offentlig 
virkemiddelapparat og en reell satsing på forskning og utdanning. 

 Fornye offentlig sektor ved større bruk av konkurranse, en bedre offentlig 
innkjøpspolitikk og bedre ressursbruk. 

 Sørge for en storstilt satsing for å løfte barn og barnefamilier ut av fattigdom, 
både gjennom målrettede tiltak, ved å skape flere arbeidsplasser og ikke minst 
omfordele velferdsytelser og universelle ordninger. 

 Prioritere flere og mer motiverte lærere og flere studieplasser.  
 Øke innsatsen på forskning kraftig; både gjennom et betydelig løft i 

næringsrettet forskning, miljø- og klimaforskning, nytt og bedre utstyr og en 
langsiktig finansiering av forskning som gir vekst og stabilitet over tid.  

 Vise en reell vilje til å bygge ut jernbane, til å satse storstilt på 
kollektivtransport i de store byene og bruke klimapengene der resultatene er 
størst.  

 Legge om skattesystemet fra «rød» til «grønn» skatt: Mindre skatt på arbeid, 
arbeidsplasser, innovasjon, miljøvennlige løsninger og norsk eierskap. Mer 
skatt på miljøfiendtlig adferd. 
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 Bedre rammebetingelsene for gründere og selvstendig næringsdrivende både 
gjennom sosiale ordninger og rettigheter, gjennom skattesystemet, forskning 
og det offentlige virkemiddelapparat.  

 Styrke finansieringen av Folketrygden, både på inntekts- og utgiftssiden.  
 
I Venstres alternative statsbudsjett for 2013 ble det også foreslått betydelige reformer 
av både skattesystemet og enkelte universelle velferdsordning for å sikre at fattige 
kommer bedre ut og at spesielt de med lave og middels inntekter får en betydelig 
skattelette og dermed blir stimulert til å jobbe mer. Venstre foreslo bl.a. en omlegging 
av toppskatt/personfradrag/minstefradrag og trygdeavgift som ville medført 
skattelette til alle med en inntekt under 1 mill. kroner (størst til de med under 
300 000 kroner) og en skatteskjerpelse for alle med inntekt over 1 mill. kroner. 
 
Venstre foreslo videre endringer av barnetrygd og oppholdsbetaling i barnehage og 
på SFO som sammen med forslag om økte sosialhjelpssatser ville medført at en enslig 
sosialhjelpsmottaker med et barn ville fått 28 000 mer per år og en enslig forsørger 
med 2 barn og en lønnsinntekt på 300 000 ville fått 22 000 mer per år. 
 
En «vanlig» arbeidstaker (gift, bosatt i Oslo, 2 barn og en årsinntekt på 550 000) ville 
med Venstres endringer i skatte- og avgiftsopplegget fått en samlet skattelette på i 
overkant av 4 000 kroner.  
 
Det henvises til Venstres alternative statsbudsjett for 2013 for detaljer og tabeller.  
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4. Venstres representantforslag 2009-2013  
 
Til sammen har Venstre i stortingssesjonen fremmet 74 forslag alene. I tillegg har 
Venstre fremmet 44 forslag sammen med andre partier. 
 
Forslag om miljø og samferdsel 
Dokument 8:1 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei Grande 
om en opptrapping av norsk klimapolitikk før klimatoppmøtet i København 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:54 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet  

1. Stortinget ber Regjeringen klargjøre for NSB og Jernbaneverket det ansvaret de har 
overfor kundene for å håndtere og korrigere avvik i togtrafikken, og sørge for at det 
ved eventuelle avvik settes opp tilstrekkelig med for eksempel busser. Støttes av Frp, 
Høyre og KrF. 

2. Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlingsplan for oppgradering av 
strekningene Oslo–Lillestrøm/Ski/Asker til en standard på linje med 
Gardermobanen, senest innen en femårsperiode. Ingen støtte.  

3. Stortinget ber Regjeringen igangsette arbeidet med ny sporkapasitet gjennom Oslo i 
øst-vest-forbindelsen slik at dette kan stå ferdig senest innen en tiårsperiode. Støttes 
av Frp, Høyre og KrF. 

Dokument 8:112 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om tiltak for å øke bruken av elbiler. 

1. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, opprette en 
tilskuddsordning for å stimulere til økt bruk av elbiler i offentlig flåtedrift. Ingen 
støtte. 

2. Stortinget ber regjeringen fjerne moms på leasing av elbiler i forbindelse med revidert 
statsbudsjett for 2010. Støttes av Frp, Høyre og KrF. 

 
Dokument 8:113 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere 
takster  
Forslaget vedlegges protokollen. H og KrF stemte for. 
 
Dokument 8:114 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene. Forslaget støttes av 
Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:173 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til oljeboring og -
produksjon på store havdyp  
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Forslaget avvist. KrF stemte for. 
 
Dokument 8:1 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer  

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i energiloven med tilhørende 
forskrifter og retningslinjer som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging 
av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn. Ingen 
støtte. 

2. Stortinget ber regjeringen, som eier av Statnett SF, sørge for at selskapet utsetter 
oppstart av anleggsarbeidet i allerede vedtatte utbygginger av luftledninger i 
verdifulle naturlandskap, slik at disse kan vurderes på nytt etter det nye regelverket. 
Ingen støtte. 

3. Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet 
til bruk av jord- og sjøkabel.» Støttes av Frp, Høyre og KrF. 

 
Dokument 8:4 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Ørskog–Fardal. 
Forslaget vedlegges protokollen. Høyre og KrF stemte for. 
 
Dokument 8:5 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall  
Forslaget vedlegges protokollen. KrF stemte for. 
 
Dokument 8:82 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:83 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om intercitytog på Østlandet  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:86 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om Preikestolen nasjonalpark  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:61 S (2011–2012) 
Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om klimatiltak i Norge  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:81 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon av 
Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog 
Forslaget avvist (KrF stemte for). 
 
Dokument 8:35 S (2012–2013)  
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Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja  
Forslaget avvist (aller partier). 
 
Dokument 8:66 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om norsk naturmangfold. 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
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Representantforslag om kunnskap 
Dokument 8:111 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse  
Forslaget avvist (samtlige partier). 
 
Dokument 8:145 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere.  

1. Stortinget ber regjeringen om å øke den statlige andelen av finansieringen knyttet til 
videreutdanning av lærere i en overgangsperiode, slik at man på denne måten får 
systemet for videreutdanning til reelt sett å fungere. Støttes av Frp og KrF 

2. Stortinget ber regjeringen om nødvendig å reversere tidligere beslutninger om blant 
annet timetallsutvidelser og lovpålagt utdeling av frukt og grønt for å finansiere en 
økt satsing på videreutdanning av lærere. Støttes av KrF 

3. Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende opptrappingsplan for hvordan 
man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning ut over 
dagens ambisjonsnivå på 2 500 lærere per år. Støttes av Frp, Høyre og KrF. 

 
Dokument 8:61 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 

Dokument 8:65 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-
systemet  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:69 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om etablering av en 
ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig 
basisfinansiering  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 

Dokument 8:87 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler 
undervisningskompetanse  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:104 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk  

1. Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for statlig støtte til samtlige regionale 
kompetansesentre for rytmisk musikk med bakgrunn i de eksisterende 
kompetansesentrene. Støttes av Frp 

2. Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av de regionale kompetansesentrene 
for rytmisk musikk i statsbudsjettet for 2013. Støttes av Frp og H. 
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Dokument 8:111 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning  
Forslaget avvist (Høyre stemte for). 
 
Dokument 8:133 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om flere sentre for fremragende utdanning. 
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:141 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om flere muligheter for opptak til høyere utdanning  
Forslaget støttes av KrF 
 
Dokument 8:27 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere 
karriereveier i skolen.  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). KrF støtter ett av forslagene. 
 
Dokument 8:70 S (2012–2013)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om en klar tidsfrist for overgang til femårig, mastergradsbasert 
grunnskolelærerutdanning. 
Forslaget avvist behandlet. 
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Representantforslag om næring 
 
Dokument 8:3 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:61 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om etablering av et eget regelråd  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:85 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:123 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent og å tillate 
omtale av alkoholholdige produkter på produsentenes nettsider  
Forslaget avvist. Frp stemte for. 
 
Dokument 8:172 LS (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i 
Arbeidstilsynet – Endring av arbeidsmiljøloven § 2-4  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:174 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets 
administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:47 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper 
med stort vekstpotensial. 
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:102 L (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av beløpsgrenser i § 15-3 
for oppgavetermin ved lav omsetning)  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:141 S (2010–2011) 
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Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om en ny grønn skattekommisjon  
Forslaget avvist (Høyre og KrF stemte for). 
 
Dokument 8:51 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre 
elektroniske kommunikasjonstjenester 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:78 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for 
økt innovasjon og entreprenørskap 
Forslaget avvist (Frp stemte for). 
 
Dokument 8:41 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, 
bedre rutiner og raskere saksbehandling  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
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Representantforslag om velferd 
Dokument 8:2 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn  
Forslaget vedlegges protokollen. Frp og KrF stemte for. 
 
Dokument 8:56 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en bedre rusbehandling  

1. Stortinget ber regjeringen styrke bruken av kompetanse og praktiske tiltak som 
bygger relasjoner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og stimulere til mer 
individuell oppfølging innen rusomsorgen. Ingen støtte. 

2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at helsetjeneste innen rusfeltet blir 
tellende for leger til å skaffe seg spesialistkompetanse.Støttes av Frp. 

3. Stortinget ber regjeringen innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til 
poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning. Støttes av Frp, 
Høyre og KrF. 

4. Stortinget ber regjeringen legge til rette for et forsøksprosjekt hvor fastleger med 
spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis 
egnet medikamentell behandling (tilsvarende Subutex, Subuxone eller lignende). 
Prosjektet skal overvåkes av Helsetilsynet og evalueres etter to år. Støttes av Frp. 

 
Dokument 8:63 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en ny velferdsreform  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:6 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja 
om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:58 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og 
ungdomsfrivilligheten  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:63 L (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer)  
Forslaget vedlegges protokollen. Frp stemte for. 
 
Dokument 8:69 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten 
lovlig opphold. 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:70 S (2010–2011) 



 
 

23 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen the Consumer 
Credit Counselling Service (CCCS)  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:85 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å øke kompetansen i barnevernet  

1. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionom- og 
barnvernspedagogutdanningen. støttes av Frp, Høyre og KrF 

2. Stortinget ber regjeringen innføre en kompetansepott for barnevernets 
førstelinjetjeneste som det kan søkes penger fra til kompetansehevende kurs og 
videreutdanning. Støttes av KrF 

3. Stortinget ber regjeringen stanse fagflukten fra kommunaltjenesten til statlig nivå 
gjennom å samordne lønnsnivået mellom statlig og kommunalt barnevern. Ingen 
støtte 

4. Stortinget ber regjeringen lage incentiver for et mer lønnsdifferensiert system som 
også motiverer flere med høyere utdanning, som psykologer, jurister, 
spesialpedagoger og sosionomer og barnevernspedagoger med tilleggsutdanning, til å 
arbeide i barnevernet.  Ingen støtte 

5. Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre og konkretisere overfor barnevernet hva en 
melding og undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-2 og § 4-3 skal 
inneholde. Støttes av Frp, Høyre og KrF. 

 
Dokument 8:139 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp Ansvarsreformen for å 
bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:12 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik 
skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget)  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:13 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en regularisering av papirløse innvandrere i Norge  
Forslaget vedlegges protokollen. KrF stemte for. 
 
Dokument 8:50 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige 
familiegjenforeningsregler 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:9 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om omfordeling av barnetrygden  
Forslaget avvist (aller partier). 
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Dokument 8:46 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene.  

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke tilskuddsordningene slik at 
flere psykologer ansettes i kommunene. Støttes av H og KrF. 

2. Stortinget ber regjeringen gjenoppta og styrke opptrappingsplanen for psykisk helse. 
Støttes av Frp og KrF. 

3. Stortinget ber regjeringen opprettholde tilbudet i spesialisthelsetjenesten i en 
overgangsperiode, samtidig som kommunene sikres tid og ressurser til å få bygget 
opp egen kompetanse. Støttes av Frp og KrF. 

4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre ulike pilotprosjekter innen psykisk helsevern 
før kommunene får tilført nye oppgaver i en fremtidig utvidelse av 
samhandlingsreformen. Støttes av Frp, H og KrF. 

5. Stortinget ber regjeringen opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til 
distriktspsykiatrisk senter (DPS) slik at innleggelser kan skje tidlig, før det blir behov 
for tvangsbruk. Støttes av Frp, H og KrF. 

6. Stortinget ber regjeringen styrke forskningsinnsatsen innen psykisk helse og utvikle 
flere gode forebyggingsmetoder. Støttes av KrF. 

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en opptrappingsplan for familievernet. 
Ingen støtte. 

8. Stortinget ber regjeringen øke satsingen på informasjon om psykisk sykdom til 
befolkningen. Støttes av Frp, H og KrF. 

9. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nasjonal opptrapping for helsestasjonene.  
Støttes av Frp og KrF. 

10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke skolehelsetjenesten gjennom 
en opptrapping av minimum 1 000 nye helsesøstre i skolen. Ingen støtte 

11. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke tilskuddsordningene til 
ambulerende psykisk helseteam. Støttes av KrF. 

 
Dokument 8:86 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
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Representantforslag om andre temaer 
 
Dokument 8:161 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å innføre en gaveforsterkningsordning for norske museer  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 

Dokument 8:87 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å revidere Grunnloven  
Forslaget avvist (samtlige partier). 
 
Dokument 8:94 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:90 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om hurtigbehandling av søknaden om asyl fra kriminelle asylsøkere. 
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:103 LS (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, samt 
styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale 
verktøy. Endringer i ekomloven  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:108 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Ola Elvestuen 
om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014 
Forslaget avvist (Frp stemte for). 
 
Dokument 8:127 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:138 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring  
Forslaget avvist (samtlige partier). 
 
Dokument 8:46 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en gjennomgang av forskrifter tilhørende plan- og bygningsloven, med 
sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
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Dokument 8:84 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om å endre 
Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime  
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:103 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om stipendordning for unge kulturtalenter  
Forslaget vedlegges protokollen. Høyre og KrF stemte for. 
 
Dokument 8:122 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk 
frihet  

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag med supplerende lovformuleringer til en 
kulturlov som på en bedre måte ser kulturtiltak i sammenheng gjennom en forenkling 
og samling av dagens oppstykkede regelverk på feltet, og samtidig konkretisere de 
statlige kulturforpliktelsene. Støttes av Frp 

2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag med supplerende lovformuleringer til 
kulturloven som presiserer institusjonenes og kunstnernes kunstneriske frihet. 
Støttes av Frp og H. 

 
Dokument 8:6 L (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om -endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i 
forvaltningen  
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:28 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført 
utdannelse. 
Forslaget støttes av Frp, Høyre og KrF. 
 
Dokument 8:29 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan. 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:67 S (2012–2013)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om fellesnordisk landinfo 
 Forslaget avvist (aller partier). 
 
Dokument 8:68 S (2012–2013)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om at det etableres en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. 
Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). 
 
Dokument 8:65 S (2012–2013)  
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Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv – forslag om endringer i 
arbeidsmiljøloven m.m.  
 

1. Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og 
fremme forslag som gjør arbeidsmiljøloven mer tidsriktig, enklere, mer fleksibel og 
som i størst mulig grad likebehandler alle virksomheter og ansettelsesforhold. Støttes 
av H. 

2. Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med sikte på å fremme forslag om 
endringer i lovreglene for å likestille midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven og 
tjenestemannsloven. Støttes av H og KrF. 

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven § 14-9 
slik at det gis en generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder, men 
at maksimal varighet samtidig reduseres fra dagens 4 til 2 år (§ 14-9 femte ledd) og at 
det presiseres i loven at arbeidsgiver ikke kan bytte ut en arbeidstaker ved å ansette 
en ny arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet etter midlertidighetens utløp. 
Ingen støtte. 

4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forenkle og endre arbeidsmiljøloven § 
10-5 slik at reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstid gjøres mer 
brukervennlige, i større grad åpner for individuelle avtaler som sikrer lokalt 
tilpassede løsninger og i størst mulig grad likestiller virksomheter med og uten 
tariffavtale. Ingen støtte. 

5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve arbeidsmiljøloven § 10-12 
fjerde ledd om at fagforeninger med såkalt innstillingsrett etter arbeidstvistloven og 
tjenestetvistloven kan inngå tariffavtaler som fraviker enkelte øvrige bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven. Ingen støtte. 

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om klargjøring av arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om hva som menes med «uavhengig stilling» (som unntas fra 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid/overtid m.m.). Støttes av H og KrF. 

7. Stortinget ber regjeringen definere nattarbeid til arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 
og fremme forslag til endringer i arbeidsmiljøloven i tråd med dette. Ingen støtte. 

8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i arbeidsmiljøloven som i større 
grad åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale søndagsarbeid som er 
tilpasset lokale ønsker og behov. Støttes av H. 

9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke arbeidsmiljøloven slik at 
varslers rettigheter lovfestes i arbeidsmiljøloven. Støttes av Frp, H og KrF. 

10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om opprettelse av en varslingsenhet under 
Arbeidstilsynet. Enheten bør være et varslingssted som mottar og registrerer 
varslingssaker. Enheten bør ha som mål å komme i en dialogsituasjon med involverte 
parter, men bør også utstyres med myndighet til å gripe inn i virksomheter, sørge for 
oppklaring rundt de forholdene det varsles om og med sanksjonsmuligheter overfor 
arbeidsgiver. Stortinget ber regjeringen evaluere enheten etter to år for å se om 
enheten fungerer etter intensjonen. Støttes av Frp. 

11. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste rettigheter knyttet til 
permittering. Støttes av Frp, H og KrF. 

12. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre IA-avtalens positive virkemidler, 
som for eksempel tilretteleggingstilskudd, tilskudd til bedriftshelsetjeneste og fast 
kontaktperson i arbeidslivssentrene, gjeldende for alle virksomheter og alle 
arbeidstakere uavhengig av om disse har inngått tariffavtale. Støttes av Frp. 

 
Dokument 8:69 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge.  

1. Stortinget ber regjeringen arbeide for at flere menn velger omsorgsyrker, ved blant 
annet å innføre en ordning med nedskriving av studielån for menn som tar 
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utdanning innen omsorg og har arbeidet fem år innenfor omsorgssektoren.  Ingen 
støtte 

2. Stortinget ber regjeringen snarlig legge fram en sak som inneholder konkrete tiltak 
for å øke kjønnsbalansen i akademia. Støttes av Frp, H og KrF. 

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om bevilgning av midler til utarbeidelse av 
studieplan for og opprettelse av plasser til en treårig profesjonsutdanning innen 
karriereveiledning. Ingen støtte 

4. Stortinget ber regjeringen styrke rådgivingstjenesten både på ungdomsskole og i 
videregående skole blant annet med sikte på at flere velger kjønnsutradisjonelle 
utdanninger og karrierer. Støttes av H og KrF 

5. Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til 
selvstendig næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder 
rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og 
pensjon. Støttes av Frp, H og KrF. 

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring i arbeidsmiljøloven for å åpne 
for mer fleksible arbeidstidsordninger, slik at arbeidstakerne kan få mer innflytelse 
over sin arbeidssituasjon, både med hensyn til lengde og sted. Støttes av Frp og H. 

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fritak fra arbeidsgivers ansvar for 
sykepenger (arbeidsgiverperioden) for kvinner ved svangerskap. Ingen støtte. 

8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tredele foreldrepermisjonen og gjøre 
ordningen mer fleksibel når det gjelder uttak av stønadsdager mellom foreldrene og 
utover tre år. Ingen støtte. 

9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre reell likebehandling av mor 
og far i regelverket om foreldrepenger ved å gi far selvstendig rett til foreldrepenger, 
inkludert fedrekvoten. Ingen støtte. 

10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en kompetansepott for høyt 
utdannede arbeidstakere i lavstatusyrker i offentlig sektor. Ingen støtte. 

11. Stortinget ber regjeringen etablere Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold 
(SEPOL). Støttes av Frp, H og KrF. 

12. Stortinget ber regjeringen etablere egne grupper som arbeider med seksualisert vold 
og seksuelle overgrepssaker i alle politidistrikt. Støttes av Frp, H og KrF. 

13. Stortinget ber regjeringen styrke den forebyggende innsatsen for å redusere 
omfanget av vold og seksualisert vold, bl.a. gjennom bedre utdanning av helsesøstre 
og en styrking av skolehelsetjenesten. Støttes av Frp, H og KrF. 

14. Stortinget ber regjeringen sørge for at familievoldskoordinatorene i politidistriktene 
ikke brukes til andre oppgaver enn arbeidet mot vold i nære relasjoner. Støttes av 
Frp og KrF. 

15. Stortinget ber regjeringen styrke forskningsinnsatsen rundt omfanget og 
konsekvensene av seksualisert vold. Støttes av Frp, H og KrF. 

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre ordningen med at staten 
bidrar med 80 pst. av kostnadene for hvert enkelt krisesenter som opprettes i 
kommunene. Ingen støtte. 

17. Stortinget ber regjeringen fremme sak om å styrke familievernet. Støttes av Frp, H 
og KrF. 
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Representantforslag fremmet sammen med andre  
Dokument 8:40 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar Jarle Grimstad, Nikolai 
Astrup, John Thune, Bjørn Lødemel, Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-
Olsen og Borghild Tenden om en helhetlig avfallspolitikk og fjerning av 
sluttbehandlingsavgiften for forbrenning av avfall 
 
Dokument 8:81 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Tore Sanner, 
Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om avgiftsfritak for autodieselavgift for 
høyinnblandet biodrivstoff 
 
Dokument 8:87 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Tore Sanner, 
Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om å forbedre ordningene for privat 
pensjonssparing og boligsparing for ungdom 
 
Dokument 8:90 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, 
Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om å forlenge utleieperiode for 
vannkraftverk til 30 år  
 
Dokument 8:91 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, 
Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om småkraftverk i overgangsordningen 
for grønne sertifikater  
 
Dokument 8:107 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, 
Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om etablering av et test- og 
demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge  
 
Dokument 8:121 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Nikolai 
Astrup og Borghild Tenden om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme 
klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket 
 
Dokument 8:135 S (2009–2010)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten og 
Trine Skei Grande om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap  
 
Dokument 8:148 S (2009–2010) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Jan Tore Sanner, 
Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om utvidelse av 
ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner  
 
Dokument 8:164 S (2009–2010) 
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Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Dagrun Eriksen, 
Trine Skei Grande og Svein Harberg om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av 
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i saken om Opplysningsvesenets fond  
 
Dokument 8:8 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Christian 
Tybring-Gjedde, Hans Olav Syversen og Abid Q. Raja om å forbedre ordningene for 
privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom 
 
Dokument 8:35 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Line Henriette 
Hjemdal og Borghild Tenden om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy 
 
Dokument 8:36 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Bent Høie, Trine 
Skei Grande og Per Sandberg om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede 
rettigheter  
 
Dokument 8:55 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Sylvi Graham, 
Sonja Irene Sjøli, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om praksis ved tildeling av 
pleiepenger 
 
Dokument 8:57 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Trine Skei Grande 
om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets 
skjebne  
 
Dokument 8:76 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Bård Hoksrud, 
Knut Arild Hareide og Borghild Tenden om kamp mot trafikkdøden 
 
Dokument 8:111 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Trine Skei Grande, 
Anders B. Werp og Kjell Ingolf Ropstad om endring av norske myndigheters 
håndtering av saker om barnebortføring  
 
Dokument 8:115 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning 
Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei 
Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for 
grønne sertifikater  
 
Dokument 8:122 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Elisabeth Aspaker, 
Dagrun Eriksen og Trine Skei Grande om å fryse prosessen med nedleggelse av 
statlige grunnskoler for hørselshemmede  
 
Dokument 8:151 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Harald T. Nesvik og 
Abid Q. Raja om en helhetlig anbudsstrategi som bl.a. skal oppnå mer innovasjon og 
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leverandørutvikling og styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig 
konkurransenemnd  
 
Dokument 8:160 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Øyvind Håbrekke, 
Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om digital formidling fra teater- og 
musikkinstitusjoner  
 
Dokument 8:161 L (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Martin Kolberg, 
Per Olaf Lundteigen, Per-Kristian Foss, Hans Olav Syversen, Hallgeir H. Langeland 
og Trine Skei Grande om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen for å sikre Sivilombudsmannen adgang til 
forvaltningens saksdokumenter, samt enkelte andre rettinger  
 
Dokument 8:163 S (2010–2011) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, 
Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell og 
Trine Skei Grande om endringer i forvaltningen av rovvilt  
 
Dokument 8:1 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar 
Gundersen, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om forbedring av ordningen 
med boligsparing for ungdom (BSU) 
 
Dokument 8:24 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Bent Høie, Laila 
Dåvøy og Trine Skei Grande om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under 
omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus 
 
Dokument 8:96 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, 
Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om forenklinger i rapportering, skjemaer 
og regelverk for næringslivet  
 
Dokument 8:97 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Arve Kambe, Hans 
Olav Syversen og Borghild Tenden om endring av bestemmelser om 
oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter  
 
Dokument 8:98 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, 
Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om resultatmåling av forenklingsløftet  
 
Dokument 8:99 S (2011–2012) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Arve Kambe, Hans 
Olav Syversen og Borghild Tenden om etablering av et eget «Regelråd»  
 
Dokument 8:149 S (2011–2012) 



 
 

32 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ine M. Eriksen 
Søreide, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om ratifikasjon av tilleggsprotokoll 
til FNs barnekonvensjon  
 
Dokument 8:1 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar 
Gundersen, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om bedring av skattyteres 
rettssikkerhet 
 
Dokument 8:17 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, 
Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om brukerrepresentasjon i Statnetts 
organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet  
 
Dokument 8:18 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll 
og Borghild Tenden om en fremtidsrettet nettstruktur  
 
Dokument 8:19 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide, 
Borghild Tenden og Bård Hoksrud om utbygging av nytt digitalt nødnett  
 
Dokument 8:31 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Borghild Tenden, 
Per-Willy Amundsen og Kjell Ingolf Ropstad om å ivareta industriens behov for 
forutsigbar krafttilgang  
 
Dokument 8:34 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagfinn 
Høybråten, Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om barns beste i 
asylpolitikken  
 
Dokument 8:52 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine 
Skei Grande, Torbjørn Røe Isaksen og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forhindre 
at unge faller permanent utenfor arbeidslivet  
 
Dokument 8:59 S (2012–2013)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Svein Harberg, Dagrun 
Eriksen og Trine Skei Grande om studiekvalitet i høyere utdanning  
 
Dokument 8:84 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning 
Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og 
Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne 
sertifikater  
 
Dokument 8:115 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, 
Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om å gi berørte lokalsamfunn en større 
andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon  
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Dokument 8:125 S (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Torbjørn Røe 
Isaksen, Laila Dåvøy og Borghild Tenden om tiltak mot barnefattigdom i Norge  
 
Dokument 8:132 S (2012–2013)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Nikolai 
Astrup og Borghild Tenden om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser  
 
Dokument 8:130 L (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf 
Lundteigen, Marit Nybakk, Per-Kristian Foss, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen 
Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 4 første ledd i lov om kontroll med 
etterretnings-,overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett)  
 
Dokument 8:135 L (2012–2013) 
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf 
Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine 
Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)  
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5. Venstres interpellasjoner  
Stortingsgruppen har hatt 22 interpellasjoner i 2009-2013: 
 
2009-2010 
Til kunnskapsministeren om samarbeid mellom bedrifter, skolen og forskningen.  
 
Til kunnskapsministeren om mobbing i skolen og tiltak for å styrke lærerens 
autoritet. 
 
Til landbruksministeren om en kritisk gjennomgang av dyrehold, med bakgrunn i 
kritikkverdige forhold i pelsdyrnæringen . 
 
Til utenriksministeren om norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara.  
 
Til miljø- og utviklingsministeren om arbeidet for å redusere risikoen for en ulykke 
ved Sellafield-anlegget. 
 
Til miljø- og utviklingsministeren om strategier og tiltak for å sikre en bærekraftig 
villaksebestand i fremtiden. 
 
Til helse- og omsorgsministeren om kompetanse og kapasitet i det sivile helsevesenet 
for å ivareta krigsveteraner som har vært på utenlandsoppdrag. 
 
Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om utdanning, forskning og faglig 
utvikling innenfor fag som er avgjørende for utviklingen av tegnspråk som offisielt 
språk. 
 
2010-2011 
Til miljø- og utviklingsministeren om hvordan statsråden vil arbeide for å redusere 
risikoen for en ulykke ved Sellafield-anlegget. 
 
Til fiskeri- og kystministeren om å sikre en bærekraftig villaksstamme i fremtiden.  
 
Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om å sikre utdanning, forskning og 
faglig utvikling innenfor fag som er helt avgjørende for utviklingen av tegnspråk som 
offisielt språk. 
 
Til helse- og omsorgsministeren om ivaretakelse av veteranene etter deres 
hjemkomst fra utenlandsoppdrag i krigsområder.  
 
Til landbruks- og matministeren om hva som skal til for at statsråden går inn for å 
avvikle pelsdyrnæringen.  
 
Til justisministeren om hvorvidt barnets beste blir ivaretatt i utlendingssaker. 
 
Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om å møte utfordringen knyttet til 
antall studieplasser.  
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2011-2012 
Til Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren om ivaretakelse av kulturen og 
historien til de norske romfolkene, og å bidra til at forfølgelsen av romfolkene i 
Europa stanser og den økonomiske og sosiale situasjonen deres forbedres, slik at de 
ikke behøver å tigge.  
 
Til (V) til justis- og beredskapsministeren om forskjell mellom kvinners og menns 
mulighet til å gifte seg med en person utenfor EØS, med henvisning til at kvinner 
med mannlig innvandret partner oftere får avslag på søknad om familieinnvandring.  
 
Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om å sikre et fortsatt godt fagtilbud i 
humanistiske fag ved våre høyere forsknings- og utdanningsinstitusjoner, da disse 
fagene er under sterkt press.  
 
Til miljø- og utviklingsministeren om en strategi for å sikre en utvikling og bruk av 
norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse, med 
bakgrunn i utfordringer tilknyttet havbruksnæringen, økt skipstrafikk, oljeutslipp fra 
skip og utslipp fra jordbruk og gruvedrift.  
 
Til statsministeren om hva statsministeren legger i sine ord "enda mer demokrati, 
enda mer åpenhet", som han uttalte 22. juli 2011.  
 
 
2012-2013 
Til justis- og beredskapsministeren om hvordan vi mer effektivt kan bekjempe 
gjengkriminalitet  
 
Til Finansministeren om å fjerne subsidier av fossil energi, med henvisning til 
internasjonale klimaforhandlinger og til at subsidiene til norsk olje- og 
gassproduksjon i 2009 er anslått til 25,5 mrd. kr 
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6. Venstres skriftlige og muntlige spørsmål  
Pr. 26. juni 2013 hadde Venstre levert inn 358 spørsmål. Venstres skriftlige spørsmål 
og svar kan du lese her.   
 
I sesjonen 2009-2010, 81 skriftlige spørsmål, 2010-2011, 99 skriftlige spørsmål. 
2011-2012 104 skriftlige spørsmål, og 74 skriftlige spørsmål i siste sesjon 
 
Venstre har hatt 28 hovedspørsmål i spontanspørretimen i denne stortingsperioden, 
og har stilt 48 ordinære spørretimespørsmål. De fleste spørsmålene er stilt innenfor 
Venstres fire kjerneområder. 


