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1. STORTINGSGRUPPA 
Venstres stortingsgruppe består i perioden 2009-2013 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. Ola Elvestuen har møtt som vararepresentant for 
Trine Skei Grande i periodene 5. til 9. desember 2011 og 1. til 9. mars 2012. Abid Q. 
Raja har møtt som vararepresentant for Borghild Tenden i periodene 1. til 6. 
desember 2011 og 6. til 8. mars 2012. 
Stortingsgruppa har i perioden 2010-2011 hatt 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.  
 
På miljøområdet har de viktigste sakene for Venstres stortingsgruppe vært klima, 
togsatsing og biologisk mangfold. 
 
Den viktigste seieren på miljøområdet var klimaforliket som Venstre, Høyre og KrF 
inngikk med regjeringspartiene 7. juni 2012. Med klimaforliket viste Venstre at vi 
klarte å presse regjeringen til en forpliktende satsing på klimatiltak i bygg, innføre 
mer offensiv satsning på kollektivtransport på vei og bane og utredning av en egen 
klimalov. Alle tiltakene (vedtak I-XIII) kan leses i innstillingen fra energi- og 
miljøkomiteen.  
 
Venstre har helt fra sesjonen startet presset på for å få en klimamelding og etterspurt 
en klimamelding i skriftlige og muntlige spørsmål. Venstre har flere ganger vist til at 
utslippene går feil vei og at Stortinget må forplikte seg til en ambisiøs klimapolitikk. 
Les debatten mellom statsministeren og Trine Skei Grande fra spørretimen 15. 
februar her.  
 
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.  
 
Venstres stortingsgruppe har også denne sesjonen hatt stor fokus på 
kollektivtranport. Borghild Tenden har i skriftlige og muntlige spørsmål tatt opp 
problemene med togforsinkelser. Rett etter at stortingssesjonen åpnet, utfordret 
Tenden daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om forsinkelser på 
Follobanen, Oslo–Ski og i november løftet Tenden utfordringer for pendlere med 
Spikkestadbanen. Tenden har også utfordret Kleppa på nedleggelser av 
jernbanestasjoner på Bergensbanen, Spikkestadbanen og Østfoldbanen, samt bygging 
av ny banegård for reparasjon og vedlikehold av tog. I tillegg har Tenden presset på 
for å få mer gods over fra vei til sjø og bane.  
 

http://www.venstre.no/artikkel/44169
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390.pdf
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-390.pdf
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51671
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=52866
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120215/muntligsporretime/#a7
http://www.venstre.no/politikk/miljo/42169
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51554
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/111012/ordinarsporretime/1/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/111012/ordinarsporretime/1/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51768
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51768
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53960
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53960
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53348
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53348
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53691
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I februar utfordret Tenden samferdselsministeren om en ny tunnel under Oslo. Hun 
viste i spørretimen til utfordringene knyttet til kollektivtransporten i hovedstaden 
etter at det igjen var full togstans i Oslotunnelen.  Som det framgår av referatet var 
svaret fra statsråden alt annet enn oppløftende. 
 
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.  
 
Også denne sesjonen har Venstre 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 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 naturvernfeltet har stortingsgruppa særlig jobbet med miljøtilstanden i norske 
fjorder og biologisk mangfold. I november hadde blant annet Trine Skei Grande en 
interpellasjon om utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet. 
Les debatten med statsråden her. Tenden har også utfordret olje- og energiminister 
Ola Borten Moe om forvaltningen av biologisk mangfold i konsesjonsprosessene for 
ny, fornybar energi.  
 
Innenfor skole- og kunnskapspolitikken har Venstre holdt fast i våre 
hovedsaker: Flere og bedre lærere, styrke studentvelferden og å sikre en kraftfull 
satsing på forskning og høyere utdanning. Alt dette er avgjørende for å bygge 
fremtidens kunnskapssamfunn. Venstre mener det skjer for lite, for sakte på feltet. 
Skole, kunnskap og forskning er det vi skal leve av i fremtiden. Venstre hadde 
forventet stor aktivitet på feltet med SV i regjeringskontorene, men særlig innen 
forskning og høyere utdanning, som ikke lenger har egen statsråd, mangles viljen til 
nye initiativ. 
 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som Trine Skei Grande er medlem i, har 
behandlet totalt 21 saker denne sesjonen. Det er syv færre saker enn foregående 
sesjon. Hele ni av disse er representantforslag fra opposisjonen; fem omhandler 
budsjett for forrige og inneværende år; fire er ulike lovendringer og tre 
stortingsbehandlinger. Ingen av representantforslagene er blitt vedtatt. 
 
I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om ungdomsskolen foreslo 
Venstre en rekke tiltak for å styrke kunnskapen i norsk skole, blant annet gjennom en 
opptrappingsplan for rådgivningstjenesten, muligheten til å lage lokale valgfag, 5-årig 
masterstudium for lærere og mer forpliktende, omfattende og målrettet etter- og 
videreutdanning av lærere. Venstre fulgte i mai opp innføringen av valgfag, og 
hvordan skolene skal ha muligheten til å gi et best mulig valgfagstilbud.  
 
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 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120229/
http://www.venstre.no/artikkel/42827
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-081/?lvl=0
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8199418
http://www.aftenbladet.no/energi/Venstre---Spikeren-i-kista-for-manelandingen-2949685.html#.T-BaYtnWcaM
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53250
http://www.venstre.no/artikkel/43471
file://prins1/brukere/ibh/Documents/Politisk%20regnskap/utvikling%20og%20bruk%20av%20norske%20fjorder%20som%20ivaretar%20naturmangfoldet
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52904
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/?tab=Committee&psid=BEH&coid=KIRKE&pid=2011-2012&ptid=all&pgid=all
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=49372
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=50181


 
 

5 

særskilte behov. Venstre har også fremmet egne representantforslag om særskilt 
videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler 
undervisningskompetanse og etablering av profesjonsutdanning i karriereveiledning. 
 
Opplæringsloven ble endret i denne sesjonen med økte krav til utdanning i et fag for å 
kunne undervise i det. Venstre ville gi dagens lærere videreutdanning for å nå disse 
kompetansekravene og ville sette krav til utdanning for å undervise i i samtlige fag i 
skolen. Samlet har Venstres mål i skolepolitikken vært flere og bedre lærere og mer 
målrettede tiltak hindre frafall og styrke kunnskapsformidlingen i skolen.  
 
Studentvelferd er en avgjørende faktor for at studenter skal prestere godt i studiene, 
derfor har Venstre fremmet forslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av 
studenter, for gjøre ordningen med deltidssykemelding permantent og sikre større 
fleksibilitet for syke studenter og studenter med barn. 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 11 måneders studiestøtte. 
 
Bare Øystein Djupedal har før Kristin Halvorsen hatt ansvar for alt fra og med 
barnehager til og med høyere utdanning og forskning. Venstre er redd for at 
forskning og høyere utdanning blir enda lavere prioritert enn da området hadde egen 
statsråd. ed behandlingen av stortingsmeldingen om velferdsyrkene gikk Venstre bl.a. 
inn for å sette karakterkrav for å begynne på sykepleierutdanningen, starte opp et 
nasjonalt løft for flere tilsatte i skolehelsetjenesten og videreføring av dagens 
studiemodell for medisinutdanning.  
 
Venstre har også fremmet forslag om en forpliktende opptrappingsplan for nye 
rekrutteringsstillinger i FoU-systemet, flere sentre for fremragende utdanning og 
 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. 
 
 I en interpellasjon tok Skei Grande opp utfordringene med at stadig flere 
humanistiske fag legges ned ved universitetene. Venstre har over tid arbeidet med de 
andre opposisjonspartiene om langsiktig styrking av forskning og høyere utdanning. 
Dette arbeidet begynner å gi resultater.  
 
 
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 mener vi må legge forholdene bedre til rette for at ambisiøse og kreative 
gründere får muligheter til å lykkes.  En av tilbakemeldingene etter Venstres 
bedriftskampanje høsten 2010 tilgang på kapital. Andre tilbakemeldinger fra 
bedriftsledere og ansatte var reduksjon i skjemaveldet og ansettelsesvilkår. Venstres 
stortingsgruppe har fulgt opp disse tilbakemeldingene.  
 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53296
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53296
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53296
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53670
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53524
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53295
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53295
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53524
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52909
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52986
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52986
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54060
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53029
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=52547
http://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/28190/
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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.  
 
- Venstre er særlig opptatt av å legge forholdene til rette for vekstselskaper og 
selskaper med potensial for vekst. I rekordåret 2008 hadde Norge nesten 5 000 av 
både gasellebedrifter og vekstbedrifter, mens tallet i 2011 var mer enn halvert. Det er 
bekymringsfullt, sa Tenden da hun forsvarte forslaget i stortingsdebatten. Forslaget 
fikk bare Venstres og Fremskrittspartiets stemmer (og en enslig Høyre stemme).  
 
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. Da 
Stortinget i vår behandlet regjeringens Stortingsmelding om Innovasjon Norge og 
SIVA gjentok Venstre forslaget om å fristille og endre Innovasjon Norge da det var en 
premiss for Stortingets enstemmige vedtak om å vedlegge Venstres forslag fra 2009 
protokollen at dette forslaget skulle inngå i en evaluering av Innovasjon Norge. 
 
- Venstre deler mange av de målene som ligger i meldingen. Forenkling av 
virkemiddelporteføljen, å styrke Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgiver 
og tydeliggjøring av at forvaltningen av bygdeutviklingsmidlene er i tråd med 
Venstres tankegang – det vi la fram om å spisse Innovasjon Norge.  

Problemet er at det er få, om i det hele tatt noen, virkemidler i meldinga for å nå de 
målsettingene man har satt seg. Det er min og Venstres klare oppfatning at vårt 
forslag om å dele opp, spisse og fristille Innovasjon Norge på ingen måte er mindre 
aktuelt nå enn da vi fremmet det i 2009. Derfor tar vi det opp igjen i dag, sa Trine 
Skei Grande i debatten i Stortinget 14. juni.  

Forslaget om å dele fristille og endre Innovasjon Norge fikk bare Venstres stemme. 

Venstre fremmet også forslag om en forsterket inkubasjonsstrategi under SIVA som 
innebærer både en styrking av SIVAs programmidler og SIVAs egenkapital til 
inkubasjonsmiljøene.  

Dette forslaget fikk støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og KrF.  

Venstre fremmet et tilsvarende forslag under behandlingen av revidert 
nasjonalbudsjett for 2012.  

I april 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:  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-078/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-078/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-003/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-003/?lvl=0
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-22-20112012.html?id=680173
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-22-20112012.html?id=680173
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=52657
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-375/12/#a12.1.2
http://www.venstre.no/artikkel/43131
http://www.venstre.no/artikkel/43131
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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 

 
Både i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 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 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 10. november 2011.  
 
Bakgrunnen for spørsmålet var flere indikasjoner på at dynamisk vekst i norsk 
økonomi pekte i feil retning. - Antallet vekstbedrifter med over 20 ansatte er ifølge 
Ernst & Young halvert i år, sammenliknet med nivået i 2008, sa Tenden i 
oppfølgingsspørsmålet.  Venstre har fulgt opp spørsmålet med å foreslå at det 
opprettes en egen tilskuddsordning for vekstbedrifter under Innovasjon Norge i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012. 
 
Da Stortinget behandlet en stortingsmelding om ”Felles ansvar for eit godt og 
anstendig arbeidsliv” 7. juni fremmet Venstre 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. Trine Skei grande fremmet også flere lovbestemmelser på vegne av 
Venstre som i hovedsak innebærer at Bondevik II-regjeringens bestemmelser om 
arbeidsmiljøloven gjeninnføres.  
 
På velferdsområdet har stortingsgruppa særlig konsentrert seg om å bekjempe 
byråkrati i helsevesenet, lengeværende asylbarn, fattigdomsbekjempelse og 
bekjempelse av voldtekt.  
 
Omstillingen ved Oslo universitetssykehus og triksing med ventelistebrudd har vært 
viktige saker på helseområdet. Les om kontrollhøringen om OUS her, Borghild 
Tendens innlegg her og les Borghild Tendens spørsmål til helse- og 
omsorgsministeren om ventelistene her. 
 
Venstre mener vi i flere helseforetak ser en nedleggelse av viktige tilbud innen rus og 
psykiatri og har ved flere anledninger utfordret statsråden om dette. Borghild Tenden 
har spurt om det psykiske helsetilbudet i Vestre Viken, Trine Skei Grande har spurt 
om psykisk helsevern Oppland og Hedmark og både Ola Elvestuen og Trine Skei 
Grande har forsøkt å få svar på hvorfor Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) i 
Oslo legges ned.  

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-099/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-098/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-097/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-096/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-004/25/#a2.3
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-004/25/#a2.3
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-370/?lvl=0#a16.2.9
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-370/?lvl=0#a16.2.9
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-370/?lvl=0#a16.6.4
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-370/?lvl=0#a16.6.3
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/111116/ordinarsporretime/3/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-375/12/#a10.1.2
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=51091
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=53368
http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/Initiativsaker-2009-2010/Omstillingen-i-Oslo-Universitetssykehus/
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2011-2012/Kontrollhoring-om-Oslo-universitetssykehus/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120530/3/#a7
http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Kontroll--og-konstitusjonskomiteen/Initiativsaker-2009-2010/Omstillingen-i-Oslo-Universitetssykehus/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52088
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53965
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I spørretimen onsdag 11. januar 2012, ble Helse- og omsorgsministeren utfordret 
gjentatte ganger på kuttene i tilbudet til pasienter med dobbeldiagnose, rus- og 
psykiatripasienter (ROP). Les debatten her. Les svarene på spørsmålene fra Grande 
her og Elvestuen her.  
 
Borghild Tenden har utfordret helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-
Erichsen om den nye fastlegeforskriften. - Forslag til ny fastlegeforskrift inneholder 
tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering. Helse- og 
omsorgsdepartementets forslag til endringer i fastlegeordningen lar seg ikke 
gjennomføre i praksis, mener Borghild Tenden. Les debatten her.  
 
Fattigdomsbekjempelse har også vært viktig for Venstres stortingsgruppe det siste 
året. Venstre foreslo i sitt alternative budsjett å bevilge 2,3 mrd. kr. for å bekjempe 
fattigdom, bl.a. 760 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 skal betale mindre enn i dag.  
 
I spørretimen 18. april 2012 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.  
 
Da fordelingsmeldingen en måned tidligere ble behandlet fremmet Venstre 25 
konkrete tiltak for bekjempelse av fattigdom. Regjeringspartiene støttet ikke noen av 
forslagene. Les om tiltakene her.  
 
Venstres stortingsgruppe har også brukt mye til på opphold for barn som har levd 
lenge i Norge uten lovlig oppholdstillatelse. Da Venstres forslag om papirløse ble 
behandlet 19. mars fremmet Venstre 8 nye forslag for å bedre og avklare situasjonen 
for disse barna. Les mer om forslagene her.  
 
I oktober 2011 fremmet Venstre et representantforslag om oppfølging av tiltakene 
som voldtektsutvalget foreslo i 2008. Flere av tiltakene voldtektsutvalget foreslo har 
ikke blitt gjennomført.  Da Venstre la fram forslaget sitt var det i 2011 registrert flere 
overfallsvoldtekter i Oslo enn i hele 2010 til sammen. Ett av tiltakene Venstre særlig 
har vært opptatt av å gjennomføre er opprettelse av Politiets sentrale enhet mot 
seksualisert vold (SEPOL). Les mer i Aftenposten.  
 
Saker som Venstres stortingsgruppe har jobbet mot denne sesjonen er narkorazzia på 
skoler, tiggerforbud og endringer i psykisk helsevernloven (lex Breivik).  
 
Og på initiativ fra Venstre ble det på Stortingets siste dag i vårsesjonen fremmet et 
representantforslag fra Venstre, Høyre, FrP og Krf om ratifikasjon av tilleggsprotokoll 
til Barnekonvensjonen.  
 
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120111/muntligsporretime/#a4
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52394
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52153
http://www.venstre.no/artikkel/42197
http://www.venstre.no/artikkel/42197
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120229/ordinarsporretime/7/
http://www.venstre.no/artikkel/40719
http://www.venstre.no/artikkel/43389
http://www.venstre.no/artikkel/43389
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120418/muntligsporretime/#a7
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-222/7/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-222/7/
http://www.venstre.no/artikkel/42973
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-013/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Lose-forslag/?p=51648
http://www.venstre.no/artikkel/42794
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2008/nou-2008-4.html?id=497659
http://www.venstre.no/artikkel/40310
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090610/31/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090610/31/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Venstre-krever-fortgang-i-kamp-mot-voldtekt-6679334.html
http://www.venstre.no/artikkel/43725
http://www.venstre.no/artikkel/43725
http://www.venstre.no/artikkel/43726
http://www.venstre.no/artikkel/44251
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3. VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT  
Venstres alternative statsbudsjett for 2012 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 2012 15. juni 2012 
framsto Venstres alternativ som en målrettet satsing sammenlignet med de øvrige 
partienes budsjetter. I opplegget prioriteres miljø og klima, lærere, forskning, nye 
bedrifter, jernbane og bekjempelse av fattigdom.  
 
- I vårt alternativ til regjeringens reviderte budsjett for 2012 har Venstre valgt noen 
områder der det er påkrevd at vi får en mer offensiv og tydeligere kurs. Det gjelder 
spesielt en nødvendig satsing på skole, utdanning og forskning, det gjelder en 
fremtidsrettet og nyskapende næringspolitikk, og det gjelder en ambisiøs miljø- og 
klimapolitikk og en målrettet politikk for fattigdomsbekjempelse, sa Venstres 
finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden under debatten. Les debatten her.  
 
 

 
4. VENSTRES REPRESENTANTFORSLAG 
Til sammen har Venstre i stortingssesjonen fremmet 19 forslag alene. I tillegg har 
Venstre fremmet 7 forslag sammen med andre partier.  
 
Forslag om miljø og samferdsel 

http://www.venstre.no/politikk/statsbudsjett/40478/
http://www.venstre.no/politikk/statsbudsjett/43818/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120615/
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 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 fikk ikke flertall i Stortinget (”vedtas ikke”).  

 
 Dokument 8:61 S (2011–2012)  

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om klimatiltak i Norge.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 
 

 

Forslag om kunnskap 
 Dokument 8:141 S (2011–2012)  

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om flere muligheter for opptak til høyere utdanning.  
Forslaget er ikke behandlet.  

 
 Dokument 8:133 S (2011–2012)  

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om flere sentre for fremragende utdanning.  
Forslaget er ikke behandlet.  
 

 

 Dokument 8:111 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning.  
Forslaget er ikke behandlet.  

 

 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 er ikke behandlet.  

 

 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 fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 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 fikk ikke flertall i Stortinget (”vedtas ikke”).  

 

 

Forslag om næring 
 Dokument 8:78 S (2011–2012)  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-081/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-061/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-141/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-133/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-111/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-087/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-069/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-065/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-078/
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Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform 
for økt innovasjon og entreprenørskap.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget (”bifalles ikke”).  

 

 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 fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 

Forslag om velferd 
 Dokument 8:86 S (2011–2012)  

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 
Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget (”vedtas ikke”).  

 
 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 er ikke behandlet.  

 
 Dokument 8:13 S (2011–2012)  

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en regularisering av papirløse innvandrere i Norge.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 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 fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 

Andre forslag  
 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.  
Forslaget er ikke behandlet.  

 

 Dokument 8:104 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 Dokument 8:103 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om stipendordning for unge kulturtalenter.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-051/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-086/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-050/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-013/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-012/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-122/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-104/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-103/
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 Dokument 8:84 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om å endre 
Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime.  
Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 
 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 fikk ikke flertall i Stortinget og ”(vedlagt protokollen”). 

 

 

Forslag fremmet sammen med andre partier 
 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 8:99 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Arve Kambe, Hans 
Olav Syversen og Borghild Tenden om etablering av et eget «Regelråd»  
 
Dokument 8:98 S (2011–2012)  
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, 
Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om resultatmåling av forenklingsløftet  
 
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 8:96 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 8:1 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)  
 
 

 

5. VENSTRES INTERPELLASJONER  
Trine Skei Grande har hatt fem interpellasjoner det siste året:   
 
Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren  
Interpellasjon nr. 90 (2011-2012)  
Datert: 07.05.2012  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-084/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-046/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-024/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-099/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-098/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-097/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-096/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2011-2012/dok8-201112-001/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=53683


 
 

13 

Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren  
Besvart: 08.06.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud  
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  
 
Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren  
Interpellasjon nr. 87 (2011-2012)  
Datert: 26.04.2012  
Besvart: 04.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo  
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  
 
Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere 
utdanningsministeren  
Interpellasjon nr. 60 (2011-2012)  
Datert: 20.01.2012  
Besvart: 22.03.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland  
Om å sikre et fortsatt godt fagtilbud i humanistiske fag ved våre høyere forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner, da disse fagene er under sterkt press  
 
Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren  
Interpellasjon nr. 10 (2011-2012)  
Datert: 10.10.2011  
Besvart: 17.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim  
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  
 
Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren  
Interpellasjon nr. 7 (2011-2012)  
Datert: 12.08.2011  
Besvart: 27.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg  
Om hva statsministeren legger i sine ord "enda mer demokrati, enda mer åpenhet", 
som han uttalte 22. juli 2011  

 
 

6. VENSTRES SKRIFTLIGE OG MUNTLIGE SPØRSMÅL 
Pr. 20. 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 10 ordinære spørretimespørsmål. Alle spørretimespørsmål og svar 
kan du lese her. 
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