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1. STORTINGSGRUPPA 
Venstres stortingsgruppe består i perioden 2005-09 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 
Borhild Tenden i perioden 1. til 16. oktober 2009, 30. november til 5. desember 2009 
og fra 17. til 25. mars 2010. 
 
Stortingsgruppa har 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 tydligere kurs. Ved siden av å forsvare liberale rettigheter har 
Venstres stortingsgruppe denne perioden derfor prioritert kunnskap, miljø og 
selvstendig næringsdrivende. Denne prioriteringen er synlig både i Venstres 
alternative budsjetter, i forslag som er fremmet på Stortinget og spørsmål som er stilt 
til statsrådene. I tillegg har Venstres stortingsgruppe vist at vi vil prioritere mer til 
dem som trenger det mest; både gjennom representantforslag for å bekjempe 
fattigdom hos barn, en bedre rusbehandling og et bedre barnevern. Venstre fremmet 
også et eget forslag om en velferdsreform som ble behandlet sammen med 
samhandlingsreformen. 
 
På Venstres landsmøte tidligere i år pekte Venstres nyvalgte leder, Trine Skei Grande, 
på fem utvalgte områder som vil være Venstres hovedprioritet den kommende tiden. 
Hun lovet at Venstre skal prioritere en milliard mer årlig til lærere, forskning, 
selvstendig næringsdrivende og småbedrifter, jernbane og for å bekjempe fattigdom. 
I tillegg kommer et kraftfullt grønt skatteskifte. Dette har stortingsgruppa fulgt opp i 
Venstres alternative opplegg til revidert nasjonalbudsjett for 2010 hvor det bevilges 
om lag en halv milliard mer til hver av disse områdene.  
 
 
På miljøområdet har de viktigste sakene for Venstres stortingsgruppe vært 
togsatsing, biodiesel, klima og elbiler. 
 
Venstre har tatt opp problemene med togkaoset flere ganger i Stortinget denne 
sesjonen. Borghild Tenden spurte samferdselsministeren i okober i fjor om å ta 
Riksrevisjonens kritikk på alvor og rydde opp i togkaoset på Østlandet, med 
henvisning til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Etter jul fremmet Venstre et 
forslag for å løse togkrisen, Borghild Tenden stilte på nytt spørsmål om forsinkelser 
og kanselleringer av avganger, det ble fremmet forslag om et bedre kollektivtilbud i 
byområdene med hyppigere avganger og lavere takster og Venstre foreslo å bruke 
klimakvotepenger til å ruste opp jernbanen. Venstres stortingsgruppe har etterlyst 
toghandling i stedet for rødgrønt prat. Venstre foreslo å bruke 30 mrd mer til 
jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget sist 
vår. Og i vårt alternative statsbudsjett for 2010 foreslo Vensre mer enn 1 mrd mer til 
jernbanen.  
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=44592
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-054/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=45248
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-113/
http://www.venstre.no/artikkel/27426
http://www.venstre.no/artikkel/27426
http://www.venstre.no/artikkel/27109
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I finansdebatten før jul tok Borghild Tenden opp økt avgift på biodielsel. Tenden 
påpekte at regjeringspartiene argumenterer motstridende og at saken fremtår som 
ulogisk. Venstre har senere fremmet forslag sammen med Fremskrittspartiet, Høre 
og Kristelig Folkeparti om avgiftsfritak for autodieselavgift for høyinnblandet 
biodrivstoff.  
 
Allerede på Stortingets første dag i stortingssesjonen 2009-2010 la Venstre fram et 
forslag om en opptrapping av norsk klimapolitikk før klimatoppmøtet i København 
og senere i oktober tok Venstre i spørretimen initiativ til å styrke klimaforliket.  I 
mars 2010 stilte Trine Skei Grande spørsmål til statsministeren om å se på 
innspillene som kom fram i klimakur og senere samme måned la Venstre fram forslag 
til hvordan målene i klimaforliket kan nås. Venstres klimakur inneholder 30 konkrete 
forslag til løsning på hvordan målene i klimaforliket kan innfris gjennom målrettet 
innsats i alle sektorer. I april fremmet Venstre sammen med Høyre og Kristelig 
Folkeparti forslag om om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme 
klimatiltak fra Klimakur 2020. I mai utfordret Trine Skei Grande statsministeren på 
nytt i spørretimen om hvorvidt man vil snu og satse på de klimanøytrale løsningene, 
som faktisk ikke er gass og olje, men fornybar energi.  
 
Elektrisitet i veitransporten er et meget godt og fremtidsrettet tiltak for å få ned 
klimagassutslippene fra veitransporten. I april 2010 fremmet derfor Venstre et 
forslag om tiltak for å øke bruken av elbiler.  
 
Venstres har vært sterkt kritisk til regjeringens håndtering av rensing av 
gasskraftverket på Mongstad. Venstre mener den bærer preg av manglende 
engasjement og slett håndverk fra regjeringens side. Med regjeringens utsettelse av 
CO2-rensingen på Mongstad holder regjeringen stø kurs bort fra Stortingets vedtatte 
klimaforlik- Det går en klar grønn tråd gjennom Venstres miljøpolitikk, og det har det 
gjort i mange tiår. På samme måte går det en klar rød tråd gjennom Arbeiderpartiets, 
slo Trine Skei Grande fast i spørretimen 5. februar i år. Les mer om saken her.  
 
 
Innenfor utdannings- og kunnskapspolitikken har denne stortingssesjonen 
vært preget av en regjering som – også på disse feltene – ikke har hatt noen visjoner 
eller vilje til endring. Etter at SV-leder Kristin Halvorsen overtok styringen av 
Kunnskapsdepartementet har det knapt kommet noen nye initiativ. Man kan spørre 
seg hvorfor det var viktig for de rødgrønne å vinne valget når de tydeligvis ikke har 
noe politisk prosjekt.     
 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som Trine Skei Grande er medlem i, har 
behandlet totalt femten saker, hvorav en av disse omhandler statsbudsjettet for 2010. 
Fem av de øvrige sakene relaterer seg til mindre endringer i statsbudsjettet for 2009. 
Det har kun blitt behandlet én stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet, samt 
en samleproposisjon med lovendringer i opplæringsloven og privatskoleloven. I 
tillegg har komiteen behandlet en sak om presesfunksjonen i Den norske kirke. 
Øvrige saker i komiteen er representantforslag fra opposisjonspartiene.   
 
Venstre har fått behandlet to representantforslag i denne komiteen det siste året. I 
oktober 2009 la Venstre fram et forslag for å styrke innsatsen mot frafall.  - Frafall i 
skolen er en av de største utfordringene Norge står overfor både i et velferds- og 
kunnskapsperspektiv. Flere tiltak for å redusere frafall er allerede igangsatt, men det 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/091126/4/
http://www.venstre.no/artikkel/24823
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-081/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=44542
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=45926
http://www.venstre.no/artikkel/26331
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-121/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-121/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=46632
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-112/
http://www.venstre.no/artikkel/27336
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=43862
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=45544
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46508
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-004/


 
 

5 

er utvilsomt et behov for en forsterket innsats for å bekjempe frafall i skolen, sa 
Venstres Abid Q. Raja, som møtte som vararepresentant på Stortinget. 
 
Det andre av Venstres forslag som er blitt behandlet av komiteen denne sesjonen var  
forslaget om å tydeliggjøre forskeres akademiske frihet. Dette forslaget fikk, som et av 
de svært få i løpet av den tiden vi har hatt en rødgrønn flertallsregjering, støtte fra en 
enstemmig komité. - Jeg er svært tilfreds med at Stortinget nå slår fast at den 
akademiske frihet skal gjelde uansett oppdragsgiver eller finansiering, og at 
regjeringen nå må foreta de nødvendige grep for å sikre den akademiske frihet for alle 
forskere – også dem som har sitt virke i instituttsektoren, sa Trine Skei Grande da 
forslaget ble vedtatt. Les om saken her. 
 
Venstre mener det viktigste vi kan gjøre for norsk skole fremover er å sørge for flere 
og bedre lærere. Venstre prioriterer lærere foran timetallsutvidelser og frukt. Venstre 
fremmet derfor i juni et representantforsla om å øke den statlige medfinansieringen 
knyttet til videreutdanning av lærere, og dette forslaget vil bli behandlet av komiteen 
høsten 2010. I revidert nasjonalbudsjett foreslår Venstre en samlet økt satsing på 
skole og lærer med 487,5 mill. kroner, inkludert en ekstrabevilgning på 225 mill. 
kroner for kompetanseheving/lærerløft.  
 
I spørretimen 4. november 2009 utfordret Trine Skei Grande forsknings- og høyere 
utdanningsministeren om satsting på forskning. - Når man hører på statsråden, er 
det tydelig at avstanden i virkelighetsforståelsen mellom grunnplanet og statsråden 
er såpass stor at det er like før statsråden ber hele sektoren spise kake i stedet, sa 
Trine Skei Grande i replikk etter statsrådens svar.   
 
Gjennom hele sesjonen har Venstre holdt fast i det som er våre hovedsaker på 
utdanningsfeltet: Å prioritere en satsing på flere og gode lærere fremfor 
timetallsutvidelser og frukt og grønt, og å sikre en kraftfull satsing på forskning og 
høyere utdanning. Andre områder som vi har fokusert særlig på omhandler blant 
annet mobbeforebyggende tiltak i skolen; utvidet rett til ekstra opplæringstid for 
elever med lærevansker og psykiske utviklingshemninger; bedre rammebetingelser 
for private utdanningstilbud; sikre rekruttering av minoritetsrådgivere; opprettholde 
utdanningstilbudet for pianostemmere; studenthelse og sykemeldinger; fusk i høyere 
utdanning; samt rettsvernet for utenlandske studenter.   
 
 
For at velferden skal sikres for kommende generasjoner vil vi trenger mange, mange 
flere nye bedrifter i framtiden. Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil 
starte for seg selv. Venstres stortingsgruppe har derfor blant annet fremmet forslag 
om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak. 
 
- Det å starte som selvstendig næringsdrivende er ofte en startfase for nye 
fremtidsrettede bedrifter, som Venstre vil ha flere av, sa Borghild Tenden da forslaget 
ble debattert i Stortinget i mai i år. - Derfor er en diskriminering av selvstendig 
næringsdrivende et direkte hinder for fremtidsrettet innovasjon, som er nødvendig 
for å sikre en bærekraftig utvikling. Det kveler industrigründere, som ellers ville vært 
sentrale pionerer i teknologisk nyvinningsarbeid mot et karbonnøytralt samfunn, og 
dårlige sosiale rettigheter er det største hinderet for å få kvinnelige gründere i gang 
med egen virksomhet, fortsatte Tenden.  
 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=44557
http://www.venstre.no/artikkel/26094
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.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=44679
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-085/
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Trine Skei Grande og Borghild Tenden gikk i sitt første 1. mai tog for å bedre 
selvstendig næringsdrivendes rettigheter.  
 
Borghild Tenden tok opp skjemaveldet med nærings- og handelsministeren i februar i 
år og samme dag fremmet Venstre forslag om å opprette et regelråd for å minske de 
administrative kostnadene for norsk næringsliv som har oppstått på grunn av regler 
og skjemavelde.  
 
I februar  redegjorde statsministeren for regjeringens ”samråd” i Stortinget. -
Regjeringen må gi næringslivet og gründere gode og langsiktige rammevilkår. Det er 
greit å gi statsministeren råd, men det spennende er om noen i det hele tatt lytter og 
tar hensyn til rådene, understreket Trine Skei Grande som ga åtte råd til 
statsministeren. 
 
Andre saker som har vært viktige for Venstres stortingsgruppe denne sesjonen er 
arbeidet med å løfte flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre 
foreslo i sitt alternative budsjett å bevilge 650 mill. kroner til ulike tiltak for å 
bekjempe fattigdom, bl.a. 325 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med 20 pst.  
Venstre har også foreslått å bevilge 100 mill. kroner til gradert foreldrebetaling i 
barnehager slik at de fattigste betaler mindre enn i dag. Åpenhet rundt lobbyisme, en 
bedre ruspolitikk og en velferdsreform er også saker som Venstres stortingsgruppe 
har jobbet for denne sesjonen.   
 
 
3. VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT  
Venstres alternative statsbudsjett for 2010 peker ut en tydelig kurs for framtiden. 
 
For det første innebærer Venstres opplegg vel 1 mrd mindre i oljepengebruk enn 
Regjeringens og regjeringspartienes opplegg. Sammen med en netto skattelettelse på 
442,5 mill. kroner vil Venstres alternative budsjett virke mindre ekspansivt på norsk 
økonomi og dermed i seg selv være et bidrag til å trygge arbeidsplasser gjennom 
mindre press på rente og kronekurs. 
 
For det andre innebærer Venstres alternative budsjett klare hovedprioriteringer. I 
Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013 har Venstre pekt på tre store 
utfordringer som krevernasjonale 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 
fireårsperioden må legge om politikken dersom vi skal sikre kommende generasjoner 
de samme mulighetene som vi har tatt for gitt. Venstres alternative budsjett for 2010 
er et første tydelig skritt for å endre kursen og innebærer følgende 
hovedprioriteringer: 
 
1) flere arbeidsplasser – særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige 

næringslivet, 
 
2) en kraftig satsing på nyskaping, forskning og høyere utdanning, 
 
3) en gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med 

en spesiell satsing på jernbane og kollektivtransport og et kraftfullt skatteskifte 
fra rød til grønn skatt og 

http://www.venstre.no/artikkel/27341
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=45690
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-061/
http://www.venstre.no/artikkel/26134
http://www.venstre.no/artikkel/24240
http://www.venstre.no/artikkel/26490
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-056/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-063/
http://www.venstre.no/politikk/statsbudsjett/24642
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4) en målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge. 
 
 
Da Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2010 18. juni 2010 
framsto Venstres alternativ som en målrettet satsing på framtiden sammenlignet med 
de øvrige partienes budsjetter. I opplegget prioriteres lærere, forskning, selvstendig 
næringsdrivende, jernbane og bekjempelse av fattigdom; samt et kraftfullt grønt 
skatteskifte. -Vi har en tydelig annerledes profil når det gjelder vilje til satsing på våre 
prioriterte områder lærere, forskning, småbedrifter, jernbane/kollektivtransport og 
fattigdom, sa Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden under debatten.  
 
 
 
4. VENSTRES REPRESENTANTFORSLAG 
Til sammen har Venstre i stortingssesjonen fremmet 22 forslag alene; seks om miljø 
og samferdsel, fem om næring, fire om kunnskap, seks om sosialt ansvar og ett om 
åpenhet. I tillegg har Venstre fremmet ti forslag sammen med andre partier. Ti av  
forslagene er ikke behandlet i Stortinget. Kun forslaget om akademisk frihet har fått 
flertall, og ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Forslag om miljø og samferdsel 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei 

Grande om en opptrapping av norsk klimapolitikk før klimatoppmøtet i 
København. Dokument 8:1 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 

Grande om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet. Dokument 8:54 S 
(2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 

Grande om tiltak for å øke bruken av elbiler. Dokument 8:112 S (2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”vedtas ikke) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 

Grande om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og 
lavere takster. Dokument 8:113 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene. Dokument 8:114 
S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til oljeboring og -
produksjon på store havdyp. Dokument 8:173 S (2009–2010) (Midlertidig) 
- ikke behandlet 

http://www.venstre.no/artikkel/28068/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-001/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-054/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-112/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-113/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-114/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-173/
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Forslag fremmet sammen med andre partier:  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Nikolai 

Astrup og Borghild Tenden om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk 
lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket. 
Dokument 8:121 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar Jarle Grimstad, Nikolai 

Astrup, John Thune, Bjørn Lødemel, Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Ketil 
Solvik-Olsen og Borghild Tenden om en helhetlig avfallspolitikk og fjerning av 
sluttbehandlingsavgiften for forbrenning av avfall. Dokument 8:40 S (2009–
2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Tore Sanner, 

Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om avgiftsfritak for autodieselavgift for 
høyinnblandet biodrivstoff. Dokument 8:81 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. 

Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om småkraftverk i 
overgangsordningen for grønne sertifikater. Dokument 8:91 S (2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”bifalles ikke”) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. 

Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om etablering av et test- og 
demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge. Dokument 
8:107 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 
Forslag om kunnskap 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei 

Grande om forsterket innsats mot frafall i skolen. Dokument 8:4 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å tydeliggjøre den akademiske frihet for forskere ved institusjoner 
som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven. Dokument 8:7 S (2009–
2010) 
- forslaget fikk støtte (”enstemmig bifalt.”) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse. Dokument 8:111 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere. 
Dokument 8:145 S (2009–2010) 
 - ikke behandlet 

 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-121/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-040/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-040/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-081/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-091/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-091/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-107/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-004/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-007/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-111/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-145/
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Forslag om næring 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. 

Raja om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge.  Dokument 8:3 S 
(2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om etablering av et eget regelråd. Dokument 8:61 S (2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”vedtas ikke”.) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak. 
Dokument 8:85 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”leggjast ved protokollen)  

  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 

Grande om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent og å 
tillate omtale av alkoholholdige produkter på produsentenes nettsider. Dokument 
8:123 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei 

Grande om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets 
administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012. Dokument 
8:174 S (2009–2010) (Midlertidig)  
- ikke behandlet 

 
Forslag fremmet sammen med andre partier:  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten 

og Trine Skei Grande om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap. 
Dokument 8:135 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vert å leggje ved møteboka”) 

 
Forslag om sosialt ansvar 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. 

Raja om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn. 
Dokument 8:2 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å innføre en fleksibel foreldrepermisjon. Dokument 8:6 S (2009–
2010) 
- forslaget ble nedstemt (”bifalles ikke”) 

  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens 
regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten.  Dokument 8:18 S 
(2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”bifalles ikke”) 

 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-003/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-061/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-061/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-085/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-123/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-123/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-174/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-135/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-002/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-006/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-018/


 
 

10 

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 
Tenden om en bedre rusbehandling. Dokument 8:56 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om en ny velferdsreform. Dokument 8:63 S (2009–2010) 
- forslaget ble verken stemt ned eller støttet (”vedlegges protokollen”)  

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i 
Arbeidstilsynet. Dokument 8:172 LS (2009–2010) (Midlertidig) 
- ikke behandlet 

 

 
Andre forslag  
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i 
departementene og på Statsministerens kontor. Dokument 8:14 S (2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”bifalles ikke”). I stedet fikk forslag fra presidentskapet 
om å gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler støtte. 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden om å innføre en gaveforsterkningsordning for norske museer. Dokument 
8:161 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
Forslag fremmet sammen med andre partier: 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Tore Sanner, 

Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om å forbedre ordningene for privat 
pensjonssparing og boligsparing for ungdom.  Dokument 8:87 S (2009–2010) 
- Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47 (sak endelig 
avgjort tidligere) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. 

Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om å forlenge utleieperiode 
for vannkraftverk til 30 år. Dokument 8:90 S (2009–2010) 
- forslaget ble nedstemt (”bifalles ikke”) 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Jan Tore Sanner, 

Dagrun Eriksen, Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om utvidelse av 
ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.  Dokument 
8:148 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Dagrun Eriksen, 

Trine Skei Grande og Svein Harberg om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør 
av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i saken om 
Opplysningsvesenets fond. Dokument 8:164 S (2009–2010) 
- ikke behandlet 

 
 

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-056/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-063/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-063/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-172/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-014/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-161/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-087/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-087/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-090/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-090/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-148/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-164/
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4. VENSTRES INTERPELLASJONER  
Trine Skei Grande har levert inn åtte interpellasjoner denne sesjonen:   
 
 Til kunnskapsministeren om samarbeid mellom bedrifter, skolen og forskningen   

Interpellasjon nr. 13 (2009-2010)  
Besvart: 12.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen  

 
 Til kunnskapsministeren om mobbing i skolen og tiltak for å styrke lærerens 

autoritet 
Interpellasjon nr. 14 (2009-2010)  
Besvart: 07.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen  

 
 Til landbruksministeren om en kritisk gjennomgang av dyrehold, med bakgrunn i 

kritikkverdige forhold i pelsdyrnæringen 
Interpellasjon nr. 30 (2009-2010)  
Besvart: 11.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk  

 
 Til utenriksministeren om norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara 

Interpellasjon nr. 79 (2009-2010)  
Besvart: 04.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre  

 
 Til miljø- og utviklingsministeren om arbeidet for å redusere risikoen for en 

ulykke ved Sellafield-anlegget 
Interpellasjon nr. 107 (2009-2010)  
Datert: 31.05.2010. Til behandling 

 
 Til miljø- og utviklingsministeren om strategier og tiltak for å sikre en bærekraftig 

villaksebestand i fremtiden 
Interpellasjon nr. 110 (2009-2010)  
Datert: 03.06.2010. Til behandling 

 
 Til helse- og omsorgsministeren om kompetanse og kapasitet i det sivile 

helsevesenet for å ivareta krigsveteraner som har vært på utenlandsoppdrag 
Interpellasjon nr. 120 (2009-2010)  
Datert: 18.06.2010. Til behandling 

 
 Til forsknings- og høyere utdanningsministeren om utdanning, forskning og faglig 

utvikling innenfor fag som er avgjørende for utviklingen av tegnspråk som offisielt 
språk 
Interpellasjon nr. 119 (2009-2010)  
Datert: 18.06.2010. Til behandling 

 
 
5. VENSTRES SKRIFTLIGE OG MUNTLIGE SPØRSMÅL 
Pr. 23. juni 2010 hadde Venstre har levert inn 68 skriftlige spørsmål i løpet av 
sesjonen. Venstres skriftlige spørsmål og svar kan du lese her.   
 
Venstre har hatt 8 hovedspørsmål i spontanspørretimen denne sesjonen. Venstre 
har stilt spørsmål om klima, forskning, fornyelse av offentlig sektor, 
datalagringsdirektivet og skjemavelde for næringslivet. 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=44755
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=44771
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=44771
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100311/8/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100311/8/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100504/3/
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=46938
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=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/Skriftlige-sporsmal-og-svar/?tab=Questioneer&paid=V&cid=all
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/?tab=Questioneer&paid=V&cid=all&page=2#list

