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1. STORTINGSGRUPPA 
Venstres stortingsgruppe består i perioden 2009-13 av Trine Skei Grande (Oslo) og 
Borghild Tenden (Akershus). Trine Skei Grande er representert i kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Borghild Tenden er 
representert i finanskomiteen. Abid Q. Raja har møtt som vararepresentant for 
Borghild Tenden i periodene 1. oktober til 5. november 2010 og 23. mai til 1. juni 
2011. Ola Elvestuen har møtt som vararepresentant for Trine Skei Grande i perioden 
7. mars til 12. mars 2011. 
 
Stortingsgruppa har i perioden 2010-2011 hatt seks ansatte på heltid.  
 
 
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.  
 
På miljøområdet har de viktigste sakene for Venstres stortingsgruppe vært 
togsatsing, klima, energi og grønt skatteskifte. 
 
På Stortingets første dag i høstsesjonen fremmet Venstre forslag om å endre 
energiloven slik at miljøhensyn vektlegges mer ved bygging av høyspentlinjer. 
Bakgrunnen for forslaget var avgjørelsen om å bygge en 420 kV kraftledning i 
luftspenn mellom Sima og Samnanger. Venstre pekte i forslaget på at 
Hardangernaturen er unik, både i nasjonal og internasjonal sammenheng, med 
særpreget kulturlandskap og urørt natur. 
 
På energiområdet har stortingsgruppa gjentatte ganger etterlyst bedre 
energieffektivisering, blant annet gjennom implementering av 
energitjenestedirektivet. 19. november 2010 utfordret Trine Skei Grande 
utenriksministeren om fornybardirektivet. Hun mente det var overraskende at 
regjeringen vil forhandle ned forpliktelsene. 13. april pekte Borghild Tenden på at 
Norge er dårligst på fornybar energi. I den muntlige spørretime ville hun vite hva olje- 
og energiministeren mener om at Eurostats oversikt over utviklingen av forbruk av 
energi i Europa som viser at Norge er det eneste landet i EØS der andelen fornybar 
energi går nedover.  Spørsmålet og svaret finner du her. (rull ned til kl. 10.56). 
 
Venstre fremmet i februar 2011 et forslag om såkalte plusshus (energiproduserende 
hus), men ble som vanlig nedstemt av regjeringspartiene. 29. april 2011 arrangerte 
Venstre et seminar om energieffektivisering. Målet med seminaret var å få fram 
kunnskap og utvikle kompetanse om energieffektivisering og miljøvennlig 
energiomlegging.  
 
18. november tok Trine Skei Grande opp pelsdyrnæringen i en interpellasjon til 
statsråd Lars Peder Brekk. Skei Grande påpekte at det er vanskelig å kombinere 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-001/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-001/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101118/1/#a7
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101118/1/#a7
http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110413/muntligsporretime/#a6.11
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-082/
http://www.venstre.no/artikkel/34052
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=48202
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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. Les hele debatten her. 
 
Stortingsgruppa har både høst- og vårsesjonen hatt et stort fokus på klima og 
oppfølging av klimaforliket som regjeringen inngikk med Høyre, KrF og Venstre i 
2008. I spontanspørretimen 20. oktober 2010 utfordret Trine Skei Grande 
statsministeren om oppfølging av klimaforliket. Hun viste til at klimagassutslippene i 
Norge det neste året vil øke med nesten 13 prosent hvis man legger forslaget til 
statsbudsjett for 2011 til grunn og at regjeringen dermed er på stø kurs mot brudd på 
klimaforliket. Les spørsmålet her og hele debatten her. 
 
I spontanspørretimen 11. mai 2011 utfordret Trines Skei Grande igjen statsminister 
Jens Stoltenberg om klima. Hun spurte om han står fast på klimamålene i 
klimaforliket. Stoltenberg svarte blant annet at målene i klimaforliket må vurderes. 
Les hele replikkordskifte mellom statsministeren og Grande her. På bakgrunn av 
svaret fra statsministeren, fulgte Trine Skei Grande opp med et skriftlig spørsmål til 
statsministeren om innholdet i klimaforliket. Se også ”Krever klart klima-svar fra 
Stoltenberg” på aftenposten.no. 
 
Venstres stortingsgruppe har også denne sesjonen tatt opp problemene med 
togkaoset. 2. februar 2011 fremmet Venstre et representantforslag om intercitytog på 
Østlandet. I forslaget tar Venstre blant annet til orde for å etablere en egen 
prosjektorganisasjon for gjennomføring av intercityprosjektet på Østlandet og at 
prosjektet gjennomføres på basis av en statlig reguleringsplan. 
 
9. mai så Borghild Tenden seg lei på togfeil og forsinkelser. I et skriftlig spørsmål til 
samferdselsministeren ville derfor Tenden vite konsekvensens av togkaoset. Hun 
spurte blant annet statsråden om hvor mange timer forsinkelse det har det vært til 
sammen på jernbanen denne stortingsperioden og hva de samfunnsøkonomiske 
kostnadene av disse forsinkelsene er. Les om spørsmålet og svaret i Aftenposten og 
minileder i samme avis.  
 
Borghild Tenden etterlyste i spørretimen 6. april 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. Forslaget ble behandlet på Stortingets siste dag denne sesjonen og ble 
nedstemt mot Venstres, Høyres og Kristelig folkepartis stemmer.  
 
Også temaet villaks er flere ganger løftet av stortingsgruppa det siste året. Trine Skei 
Grande spurte 21. oktober 2010 miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om hva 
han vil gjøre for å bevare villaksen i en interpellasjon i Stortinget og Abid Q. Raja 
stilte miljø- og utviklingsministeren spørsmål om problemene i villaksstammen 
(besvart av justisministeren). 
 
På Stortingets nest siste dag ble rovdyrforliket inngått. Det siste stortingsmøtet i 
vårsesjonen inneholdt derfor vedtak om rovdyrforliket. Trine Skei Grande forhandlet 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101118/
http://www.venstre.no/files/sentralt/avtale_om_klima_stortinget_170108.doc
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=48006
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101020/muntligsporretime/#a7
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=50380
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=50380
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110511/muntligsporretime/#a8
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50442
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50442
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4124574.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4124574.ece
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-083/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-083/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50353
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4128427.ece
http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article4129767.ece
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110406/muntligsporretime/#a2.10
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-141/?lvl=0
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2130914.ece
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2130914.ece
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=46938
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=50572
http://www.venstre.no/artikkel/35231/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=50863


 
 

5 

fram forliket på vegne av Venstre. For Venstre var det en seier at alle partiene på 
Stortinget har bestemt at de fire store rovdyrene skal finnes i norsk natur. 
 
 
Innenfor utdannings- og kunnskapspolitikken har Venstre holdt fast i våre 
hovedsaker på utdanningsfeltet: Å prioritere en satsing på flere gode lærere og 
mindre byråkrati i skolen fremfor timetallsutvidelser og frukt og grønt, og å sikre en 
kraftfull satsing på forskning og høyere utdanning. Dette er helt avgjørende for å 
bygge fremtidens kunnskapssamfunn. Trine Skei Grande mener regjeringen ikke har 
noen vilje til endring på dette feltet. Venstre hadde forventet en mye større aktivitet 
etter at SV-leder Kristin Halvorsen overtok styringen av Kunnskapsdepartementet, 
men registrerer at det ikke har kommet særlig mange nye initiativ på skoleområdet. 
Innenfor forskning og høyere utdanning, som statsråd Tora Aasland har ansvaret for, 
har det vært særlig magert.  
 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som Trine Skei Grande er medlem i, har 
behandlet totalt 28 saker denne sesjonen. Det er 13 flere saker enn foregående sesjon, 
men i substans er det likevel ikke en omfattende saksmengde komiteen har arbeidet 
med.  Over halvparten av sakene (15) er representantforslag fra opposisjonen; seks 
saker handler om budsjett for forrige og inneværende år; fire saker dreier seg om 
endringer i hhv. gravferdsloven og enkelte andre lover, opplæringslova og 
privatskolelova, studentsamskipnadsloven og fagskoleloven; samt at én sak 
omhandler en avtale om opplæring av norske elever ved enkelte akademier i 
Frankrike.  
 
Det har kun blitt behandlet én stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet i denne 
sesjonen, nemlig Tid til læring – Oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport, i tillegg til 
at ett kapittel  av stortingsmeldingen om Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for 
barn, unge og voksne  har blitt behandlet etter særskilt ønske fra 
Kunnskapsdepartementet og komiteen. 
 
Skei Grande var saksordfører for stortingsmeldingen Tid til læring – Oppfølging av 
Tidsbrukutvalgets rapport, og benyttet anledningen til å fremme flere konkrete 
forslag fra Venstre for å bedre tidsbruken i skolen, blant annet å kutte byråkratiet i 
skolesektoren med 25 pst. Les mer om saken her.     
 
Venstre har fått behandlet tre egne representantforslag i denne komiteen det siste 
året, i tillegg til å være initiativtaker til et felles opposisjonsforslag om å fryse 
prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede. Ingen av 
representantforslagene har fått flertall.  
 
 I juni 2010 fremmet Venstre fram et representantforslag om å øke den statlige 
medfinansieringen knyttet til videreutdanning av lærere.  – Kommunene blir stadig 
tildelt nye lovregulerte oppgaver på skolefeltet, og blir dermed tvunget til å prioritere 
enkelte tiltak på bekostning av andre. Blant annet er det i løpet av inneværende og 
forrige stortingsperiode kommet pålegg om flere timetallsutvidelser, skoleeierne har 
blitt lovpålagt å omdele frukt og grønt for enkelte elevgrupper og det har blitt innført 
en ordning med ufaglært leksehjelp. Venstre mener at man fra statlig hold heller 
burde prioritert lærernes kompetanse, sa Skei Grande da saken ble behandlet. Les 
mer om saken her. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/?psid=BEH&tab=Committee&coid=KIRKE
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46647
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=49373
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=49373
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46647
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46647
http://www.venstre.no/artikkel/32256
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=49933
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=49933
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-145/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-145/
http://www.venstre.no/artikkel/29726
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Det andre av Venstres representantforslag som er blitt behandlet av komiteen denne 
sesjonen er forslaget om å opprette en fellesnordisk imamutdannelse. – Venstre 
mener en akademisk imamutdanning kunne ha bidratt til å videreutvikle islam i 
Norge og være positiv med tanke på å fremme dialog og gjensidig respekt mellom 
ulike religioner, sa Skei Grande når saken ble behandlet. Les mer om saken her.  
 
Det tredje representantforslaget fra Venstre som har blitt behandlet denne sesjonen 
dreide seg om seniortiltak for å verdifull kompetanse i skolen. - Vi er nødt til å sette 
inn en bredde av tiltak for at flere skal velge å bli lærere, men det handler også om en 
bredde av tiltak som må til for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobben sin. 
Det er simpelthen ikke godt nok når vi får meldinger om at bare et fåtall av lærerne – 
faktisk bare 12-15 prosent ifølge den siste undersøkelsen fra Utdanningsforbundet – 
planlegger å stå i jobben frem til de blir 67 år, sa Borghild Tenden i forbindelse med 
behandlingen av saken. Ler mer om saken her. 
 
I spørretimen 16. mars 2011 utfordret Trine Skei Grande kunnskapsministeren om 
behovet for å få på plass en femårig mastergradsutdanning for alle lærere i 
grunnskolen. Venstre mener det er et åpenbart behov for statusheving for læreryrket, 
og at det er på høy tid å innføre en femårig lærerutdanning. Les mer om saken her.   
  
Venstre har også vært opptatt av at økningen i antall studenter gjennom den såkalte 
”yngrebølgen” er en mulighet, og ikke et problem. Imidlertid ser vi at økningen i 
søkertall ikke reflekteres i bevilgningene til våre universiteter og høyskoler. Det er 
bekymringsverdig. Les mer om saken her.   
 
Andre områder som Venstre har fokusert på i denne sesjonen er blant annet enslige 
mindreårige asylsøkeres mulighet til å fullføre skolegang, Storbritannias praktisering 
av ”overseas fees” for norske studenter, behovet for snarlig utredning av overgang til 
femårig mastergrad for lærere, innsynsrett i fylkesvise rapporter om elevers 
psykososiale miljø, gratisprinsippet og muligheter for trafikalt grunnkurs i skoletiden, 
kartlegging av antall rundskriv, lovendringer og forskrifter som har blitt innført av 
den rødgrønne regjeringen på skoleområdet siden 2005, behovet for å sikre 
tilfredsstillende faglig evaluering av forsøksvirksomheten i norsk skole, muligheter 
for  norskopplæring på internasjonale eller utenlandsk grunnskoler, samt finansiering 
av barnehageplasser for barn som går i barnehage utenfor hjemkommunen. 
 
 
For at velferden skal sikres for kommende generasjoner vil vi trenge mange flere nye 
bedrifter i framtiden. Derfor er Venstres stortingsgruppe også denne perioden 
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 gjennomførte høsten 2010 en omfattende bedriftskampanje hvor nær 1000 
små og store bedrifter ble besøkt. Tilbakemeldingene fra bedriftsledere og ansatte er 
at det er spesielt tre ting de er opptatt av. Det første er en kraftfull reduksjon i 
skjemaveldet, det andre er å gjøre det enklere (og billigere) å ansette flere, spesielt i 
oppstartsfasen og det tredje er tilgang på kapital. 
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46375
http://www.venstre.no/artikkel/29702
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=48960
http://www.venstre.no/artikkel/33149
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110316/muntligsporretime/#a9
http://www.venstre.no/politikk/skole/32975
http://www.venstre.no/politikk/skole/34037
http://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/28190/
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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 vikttig 
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. Uten et konkret mål er det 
mye lettere å la være å gjøre nødvendige og viktige grep. Uten et konkret mål å strekke 
seg mot er det vanskelig å oppnå resultater, sa Borghild Tenden da hun forsvarte 
Venstres forslag i debatten. 
 
Venstre har også fremmet et eget representantforslag om å heve beløpsgrensene for 
oppgaveplikt (rett til en årlig mva-oppgave) til 2 mill. kroner. Det vil etter Venstres 
syn være et målrettet forenklingstiltak for de minste bedriftene.  
 
Både i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 og i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett har Venstre fremmet forslag om å halvere arbeidsgiveravgiften for 
nystartede bedrifter. Venstre har også fremmet en rekke forslag om å bedre 
rettigheter for de selvstendig næringsdrivende, både når det gjelder rett til 
minstefradrag og etablering av en fondsordning, innbetaling av forskuddstrekk, når 
det gjelder bedre sosiale rettigheter og når det gjelder bedring av 
pensjonsrettighetene. 
 
For å sikre tilgang til risikovillig kapital til nystartede bedrifter har Venstre fremmet 
forslag om et skatteincentiv – en KapitalFunn-ordning – som belønner investorer som 
bidrar med kapital og kompetanse i nystartede bedrifter i minimum tre år. Venstre 
fremmet også et eget representantforslag om vridning av offentlige hjelpemidler i 
startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, som høstet mange godord 
under Stortingets behandling 10. mars i år. Næringsminister Trond Giske sa bl.a. ”Det 
er et grundig og gjennomarbeidet forslag representantene Tenden og Skei Grande har 
lagt fram. Forslaget tar opp mange av de ulike problemstillingene rundt å utforme 
effektive virkemidler for å fremme etablering og utvikling av oppstartsselskaper med 
stort vekstpotensial.” 
 
Venstres leder Trine Skei Grande tok også opp rammevilkårene for de minste 
bedriftene med statsministeren i Stortingets muntlige spørretime 17. november 2010. 
På bakgrunn av en rapport fra Statistisk Sentralbyrå som viste at svært mange 
småbedrifter og enkeltpersonsforetak må gi opp i løpet av kort tid, utfordret Grande 
statsministeren om regjeringen har en reell vilje til å se på rammevilkårene for de som 
skaper en arbeidsplass for seg selv og noen til. 
 
Da Stortinget behandlet eierskapsmeldingen 9. juni fremmet Venstre forslag om at 
regjeringen snarest skal ta initiativ overfor Aker ASA med det siktemål å oppløse Aker 
Holding og selge selskapets eierandel i Aker Solutions. Begrunnelsen er at statens 
investering i Aker Holding etter Venstres syn er erkeeksempelet på feilslått statlig 
eierskap, med et verditap på 25 % på eller omtrent 850 000 kroner hver dag siden 
avtalen ble inngått for fire år siden.  
 
Venstre fremmet også forslag om å bruke eventuelle inntekter knyttet til nedsalg av 
statlig eierskap til å øke innskuddskapitalen i Forskningsfondet. Det er etter Venstres 
syn en målrettet investering i framtid og i nytt norsk næringsliv uten at det medfører 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-174/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-102/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-102/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-004/21/#a27
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-004/21/#a27
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-420/4/19/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-430/14/#a8
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-430/14/#a24
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-420/4/18/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-420/4/17/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/?lvl=0
http://www.venstre.no/politikk/smaabedrift/30198
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101117/muntligsporretime/#a12
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=49302
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=49302
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en oppheting i økonomien.  
 
 
På velferdsområdet har stortingsgruppa særlig konsentrert seg om barnevern, 
samhandlingsreformen, universelle arbeidstakerrettigheter og 
fattigdomsbekjempelse.  
 
På barnevernsfeltet har stortingsgruppa fulgt opp fjorårets forslag om å overføre 
oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale 
barnevernstjenesten. Trine Skei Grande har flere ganger påpekt at det er 
førstelinjetjenesten i barnevernet som må styrkes, les for eksempel debatten etter 
statsrådens redegjørelse om barnevernet 23. november 2010. I februar 2011 foreslo 
Venstres stortingsgruppe å øke kompetansen i det kommunale barnevernet. I 
forslaget tar Venstre blant annet til orde for at kvaliteten i sosionom- og 
barnvernutdanningen heves og at finansieringskategorien økes. Abid Q. Raja, som 
var vara for Borghild Tenden da forslaget ble debattert, pekte i sitt innlegg på at 
regjeringen snakker pent om barnevernet, men at tiltakene uteblir. Trine Skei Grande 
påpekte i debatten 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.  
 
14. juni ble regjeringens forslag til oppfølging av samhandlingsreformen debattert og 
vedtatt. Venstres stortingsgruppe har hele tiden ment at reformen krever større 
kommuner og fremmet forslag om dette under debatten. Venstre støtter intensjonene 
med samhandlingsreformen, men uttrykte skuffelse over regjeringens oppfølging da 
saken ble debattert. - Vi mener regjeringen er for vag når det gjelder sykehustilbudet, 
den er vag når det gjelder finansiering, den svikter når det gjelder kommunereform og 
alt for mange og viktige forhold blir overlatt til forskriftene, sa Borghild Tenden fra 
Stortingets talerstol. Venstre fremmet også forslag om at regjeringen med jevne 
mellomrom fremmer en stortingsmelding som tydeliggjør regjeringens politikk for 
omstillingsprosesser i helseforetakene. Bakgrunnen for forslaget er blant annet 
regjeringens uklare holdning til lokalsykehus. Tenden har tidligere stilt spørsmål til 
helse- og omsorgsministeren om finansiering av samhandlingsreformen og føde- og 
akuttilbud ved lokalsykehusene og Trine Skei Grande sammenlignet regjeringen med 
komiske Ali i en spørretime i april der lokalsykehus var tema.  
 
Venstres stortingsgruppe har også forsøkt å styrke uorganiserte arbeidstakeres 
rettigheter. I januar fremmet derfor Venstre et forslag om å lovregulere 
permitteringsregler. Bakgrunnen for forslaget er at det ikke finnes gode lovregler om 
permittering for store deler av det private næringslivet. ”I dag kan uorganiserte 
arbeidstakere (eller organiserte arbeidstakere uten tariffavtale) uten noen form for 
forutgående drøfting eller dialog sendes hjem på permittering med 14 dagers varsel og 
på dagpenger i inntil ett år”, skriver Tenden og Skei Grande i forslaget. Les gjerne 
referatet fra Stortingets debatt her.  
 
Venstre har også engasjert seg i en mer forutsigbar adopsjonsprosess, både gjennom 
et representantforslag og gjennom undersøkelse av alderskrav i kontroll- og 
konstitusjonskomiteen.  
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101123/8/#a7
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101123/8/#a7
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-085/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=49361
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=49361
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=49679
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=49909
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=49909
http://politisk.tv2.no/nyheter/sammenlignet-regjeringen-med-komiske-ali/
http://politisk.tv2.no/nyheter/sammenlignet-regjeringen-med-komiske-ali/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-063/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-063/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110328/3/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-006/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/Initiativsaker-2009-2010/Aldersgrense-for-adopsjon/
http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/Initiativsaker-2009-2010/Aldersgrense-for-adopsjon/
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Fattigdomsbekjempelse har også vært viktig for Venstres stortingsgruppe det siste 
året. Venstre foreslo i sitt alternative budsjett å bevilge 2,2 milliarder kroner til ulike 
tiltak for å bekjempe fattigdom, bl.a. 815 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med 
ca 20 pst.  Venstre har også foreslått å bevilge 150 mill. kroner til gradert 
foreldrebetaling i barnehager slik at de fattigste betaler mindre enn i dag.  
 
Andre saker som har vært viktig for Venstres stortingsgruppe denne sesjonen er  
hurtigbehandling av kriminelle asylsøkere, motstand mot, og alternativer til, EUs 
datalagringsdirektiv, styrke rettighetene til innvandrere uten lovlig opphold og 
hensyn til barn i utlendingspolitikken.   
 
 
3. VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT  
Venstres alternative statsbudsjett for 2011 innebærer fem viktige grep for framtiden.  
 
I Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 har Venstre pekt på tre 
store utfordringer som krever nasjonale reformer. Disse er 1) å ta steget over i 
lavutslippsamfunnet, 2) å bygge kunnskapssamfunnet og 3) å reformere 
velferdssamfunnet. Venstre mener vi trenger en ny kurs og at vi i denne 
stortingsperioden må legge om politikken dersom vi skal sikre kommende 
generasjoner de samme mulighetene som vi har tatt for gitt. På samme måte som 
Venstres alternative statsbudsjett for 2010, innebærer derfor Venstres alternative 
statsbudsjett for 2011 tydelige skritt for å endre kursen i en slik retning. 
 
Venstre fem viktigste grep og prioriteringer er som følger: 
 

1. En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende 
miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å 
få flere i arbeid, både gjennom skattesystemet og gjennom budsjettiltak, 
 

2. en kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning. 
 

3. en gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige 
løsninger, med spesielt satsing på jernbane, kollektivtransport og tiltak for å 
redusere de norske klimautslippene, 
 

4. fattigdomsbekjempelse, spesielt blant barn og unge og 
 

5. et langt mer miljøvennlig og helsebringende skatte- og avgiftsopplegg. 
 
På alle disse områdene foreslår Venstre satsinger som er innebærer flere milliarder i 
målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til.  
 
Da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2011 17. juni 2011 framsto 
Venstres alternativ som en målrettet satsing på framtiden sammenlignet med de 
øvrige partienes budsjetter. I opplegget prioriteres miljø og klima, lærere, forskning, 
nye bedrifter, jernbane og bekjempelse av fattigdom. - Venstre prioriterer en 
målrettet satsing på noen områder hvor det er påkrevd at vi får en mye mer offensiv 
og tydelig kurs. Dette gjelder spesielt en nødvendig satsing på skole, utdanning og 
forskning, en fremtidsrettet og nyskapende næringspolitikk, en ambisiøs miljø- og 

http://www.venstre.no/artikkel/30168
http://www.venstre.no/artikkel/30168
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-090/
http://www.venstre.no/artikkel/33619/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-103/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-069/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=49894
http://www.venstre.no/politikk/statsbudsjett/30161/
http://www.venstre.no/artikkel/28068/
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klimapolitikk og en målrettet politikk for fattigdomsbekjempelse, sa Venstres 
finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden under debatten.  
 
 Også Venstres forslag til en grønn skattekommisjon ble behandlet på Stortingets siste 
dag i vårsesjonen. Venstre prioriterte et kraftfullt grønt skatteskifte i vårt alternativ og 
ønsker at det settes et mål om at de grønne skattene skal utgjøre om lag 25 pst. av alle 
skatte- og avgiftsinntekter gjennom en ny skattereform (mot ca. 6 pst. i dag). 
Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene og FrP. 
 

 
 
4. VENSTRES REPRESENTANTFORSLAG 
Til sammen har Venstre i stortingssesjonen fremmet 24 forslag alene. I tillegg har 
Venstre fremmet 13 forslag sammen med andre partier.  
 
Forslag om miljø og samferdsel 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei 

Grande om endringer i energiloven. Dokument 8:1 S (2010-2011).  
Fremmet 4. oktober 2010. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei 

Grande om kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal. Dokument 8:4 S (2010-2011). 
Fremmet 4. oktober 2010.  
 Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei 
Grande om panteordning for småelektrisk utstyr. Dokument 8:5 S (2010-2011) 
Fremmet 4. oktober 2010.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om energiproduserende bygg (plusshus). Dokument 8:82 S (2010–2011). 
Fremmet 8. februar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om intercitytog på Østlandet. Dokument 8:83 S (2010–2011) . 
Fremmet 8. februar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om Preikestolen nasjonalpark. Dokument 8:86 S (2010–2011) . 
Fremmet 9. februar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om en ny grønn skattekommisjon. Dokument 8:141 S (2010–2011).  
Fremmet 27. april 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-141/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-001/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-004/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-005/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-082/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-083/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-086/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-141/?lvl=0
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Forslag om kunnskap 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Dokument 
8:61 S (2010–2011) 
Fremmet 11. januar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 
 

Forslag om næring 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper 
med stort vekstpotensial. Dokument 8:47 S (2010–2011).  
Fremmet 30. november 2010. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om endring i merverdiavgiftsloven (endring av beløpsgrenser i § 15-3 for 
oppgavetermin ved lav omsetning). Dokument 8:102 L (2010–2011). 
Fremmet 24. februar 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 
Forslag om velferd 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess. 
Dokument 8:6 S (2010–2011). 
Fremmet 04. oktober.2010. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer). 
Dokument 8:63 L (2010–2011). 
Fremmet 12. januar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge 
uten lovlig opphold. Dokument 8:69 S (2010–2011). 
Fremmet 17. januar 2011.   
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen the Consumer 
Credit Counselling Service (CCCS). Dokument 8:70 S (2010–2011). 
Fremmet 17. januar 2011.   
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om å øke kompetansen i barnevernet. Dokument 8:85 S (2010–2011).  
Fremmet 9. februar 2011.   
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-061/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-102/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-102/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-006/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-063/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-069/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-069/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-070/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-070/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-085/?lvl=0
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 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om hurtigbehandling av kriminelle asylsøkere. Dokument 8:90 S (2010–
2011). 
Fremmet 10. februar 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring. Dokument 8:138 S 
(2010–2011). 
Fremmet 26. april 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 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. Dokument 8:139 S (2010–
2011). 
Fremmet 27. april 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 
Andre forslag  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og 
ungdomsfrivillighet. Dokument 8:58 S (2010–2011) 
 Fremmet 17. desember 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å revidere Grunnloven. Dokument 8:87 S (2010–2011).  
Fremmet 9. februar 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble avvist. 

  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet. 
Dokument 8:94 S (2010–2011).  
Fremmet 15. februar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om bekjempelse av kriminalitet med digitale verktøy. Dokument 8:103 LS 
(2010–2011).  
Fremmet 24. februar 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Ola 
Elvestuen om å etablere et Wergeland-senter i Grotten. Dokument 8:108 S (2010–
2011). 
Fremmet 10. mars 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget (”ikke bifalt”).  

 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-090/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-138/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-139/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-139/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-058/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-058/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-087/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-094/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-103/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-108/?lvl=0
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 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene. Dokument 8:127 S 
(2010–2011). 
Fremmet 6. april 2011.  
Forslaget er ikke behandlet.  
 

 
Forslag fremmet sammen med andre partier 
 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 8:8 S (2010–
2011). 
Fremmet 6. oktober 2010. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Line Henriette 
Hjemdal og Borghild Tenden om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy. 
Dokument 8:35 S (2010–2011).  
Fremmet 16. november 2010.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble ikke bifalt.  
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Bent Høie, 
Trine Skei Grande og Per Sandberg om en helhetlig gjennomgang av brudd på 
lovfestede rettigheter. Dokument 8:36 S (2010–2011).  
Fremmet 16. november 2010.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Sylvi Graham, 
Sonja Irene Sjøli, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om praksis ved 
tildeling av pleiepenger. Dokument 8:55 S (2010–2011). 
Fremmet 16. desember 2010.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble ikke vedtatt.  
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Trine Skei 
Grande om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av 
Nasjonalgalleriets skjebne. Dokument 8:57 S (2010–2011).  
Fremmet 17. desember 2010.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Bård 
Hoksrud, Knut Arild Hareide og Borghild Tenden om kamp mot trafikkdøden. 
Dokument 8:76 S (2010–2011). 
Fremmet 1. februar 2011.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 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 8:111 S (2010–
2011).  
Fremmet 14. mars. 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-127/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-008/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-008/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-035/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-036/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-036/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-055/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-055/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-057/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-057/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-076/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-111/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-111/
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 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 8:115 S (2010–2011).  
Fremmet 21. mars 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 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 8:122 S (2010–2011). 
Fremmet 30. mars 2011. 
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble vedlagt protokollen. 
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Harald T. Nesvik 
og Abid Q. Raja om en helhetlig anbudsstrategi som bl.a. skal oppnå mer 
innovasjon og leverandørutvikling og styrke forbrukerinteressene ved å innføre en 
uavhengig konkurransenemnd. Dokument 8:151 S (2010–2011). 
Fremmet 27. mai 2011.  
Forslaget er ikke behandlet.  
 

 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Øyvind Håbrekke, 
Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om digital formidling fra teater- og 
musikkinstitusjoner. Dokument 8:160 S (2010–2011).  
Fremmet 16. juni 2011. 
Forslaget er ikke behandlet 
 

 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 8:161 L (2010–2011).  
Fremmet 16. juni 2011.  
Forslaget er ikke behandlet.  
 

 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 
8:163 S (2010–2011).  
Fremmet og vedtatt 17. juni 2011.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-115/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-115/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-122/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-122/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-151/?lvl=0
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-160/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-160/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-161/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-161/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-163/
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5. VENSTRES INTERPELLASJONER  
Trine Skei Grande har hatt sju interpellasjoner det siste året:   

 
 
 Til miljø- og utviklingsministeren om hvordan statsråden vil arbeide for å 

redusere risikoen for en ulykke ved Sellafield-anlegget. 
Interpellasjon nr. 2 (2010-2011). 
Besvart: 11.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 
 

 Til fiskeri- og kystministeren om å sikre en bærekraftig villaksstamme i fremtiden.  
Interpellasjon nr. 5 (2010-2011). 
Besvart: 21.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 
 

 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. 
Interpellasjon nr. 14 (2010-2011). 
Besvart: 12.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 
 

 Til helse- og omsorgsministeren om ivaretakelse av veteranene etter deres 
hjemkomst fra utenlandsoppdrag i krigsområder.  
Interpellasjon nr. 15 (2010-2011). 
Besvart: 22.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

 
 Til landbruks- og matministeren om hva som skal til for at statsråden går inn for å 

avvikle pelsdyrnæringen.  
Interpellasjon nr. 35 (2010-2011). 
Besvart: 18.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.  
 

 Til justisministeren om hvorvidt barnets beste blir ivaretatt i utlendingssaker. 
Interpellasjon nr. 110 (2010-2011). 
Besvart: 05.05.2011 av justisminister Knut Storberget.  
 

 Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om å møte utfordringen knyttet 
til antall studieplasser.  
Interpellasjon nr. 125 (2010-2011). 
Besvart: 30.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

 

 
 

6. VENSTRES SKRIFTLIGE OG MUNTLIGE SPØRSMÅL 
Pr. 22. juni 2011 hadde Venstre har levert inn 83 skriftlige spørsmål i løpet av 
sesjonen 2010-2011. Venstres skriftlige spørsmål og svar kan du lese her.   
 
Venstre har hatt 7 hovedspørsmål i spontanspørretimen denne sesjonen. Venstre 
har blant annet stilt spørsmål om klima, lærere og rammevilkår for bedrifter. I tillegg 
har Venstre stilt 17 ordinære spørretimespørsmål. Alle spørretimespørsmål og svar 
kan du lese her. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=46883
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=46883
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=46938
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47135
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47135
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47135
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47136
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47136
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=48202
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=48202
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=48202
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=49894
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=50141
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=50141
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Questioneer&paid=V&cid=all
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/?pid=2010-2011&qtid=MUN&qsqid=all&tab=Questioneer&paid=V&cid=all#list
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/?tab=Questioneer&paid=V&cid=all&pid=2010-2011&qtid=SPM&qsqid=all
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/?tab=Questioneer&paid=V&cid=all&page=2#list

