
Rapport

Flertallsregjeringens 
statusrapport
Soria Moria erklæringen - ett år etter
13. oktober 2006



Innhold: 
 

Kapittel 1. Innledning............................................................................................................... 5 
Viktige steg på vegen mot Soria Moria ....................................................................................6 

 

Kapittel 2. Internasjonal politikk........................................................................................... 13 
En aktiv nordområdepolitikk ..................................................................................................13 
En mer offensiv europapolitikk...............................................................................................16 
Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN ................................................................19 
Utviklingspolitikk og menneskerettigheter...........................................................................22 
Forsvar og sikkerhet ................................................................................................................26 
Handel .......................................................................................................................................31 
En moderne utenrikstjeneste ..................................................................................................33 

 

Kapittel 3. Den økonomiske politikken................................................................................ 34 
Retningslinjene for den økonomiske politikken ...................................................................34 
Skatte- og avgiftspolitikken .....................................................................................................35 

 

Kapittel 4. Næringspolitikk ................................................................................................... 41 
Fiskeri- og havbrukspolitikk ...................................................................................................44 
Industri ......................................................................................................................................49 
Landbruk ...................................................................................................................................51 
Skipsfart.....................................................................................................................................55 
Reiseliv ......................................................................................................................................57 
Eierskap.....................................................................................................................................58 

 

Kapittel 5. Samferdsel ............................................................................................................ 61 
Gode veger i hele landet ..........................................................................................................62 
En framtidsrettet kollektivtrafikk ...........................................................................................64 
Økt satsing på jernbane ...........................................................................................................66 
Sjøvegen – en viktig del av transportpolitikken ....................................................................69 
Et godt flytilbud ........................................................................................................................70 
Posttjenester i hele landet .......................................................................................................71 
Digital allemannsrett................................................................................................................71 

 

Kapittel 6. Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk .................................................. 74 
Lokaldemokrati.........................................................................................................................74 

 1



Lokalsamfunn og regionalpolitikk ..........................................................................................75 
Kommuner og regioner ...........................................................................................................76 
Kommuneøkonomi...................................................................................................................77 
By og land .................................................................................................................................77 

 

Kapittel 7. Et arbeidsliv med plass til alle ............................................................................ 80 
Arbeidsmarked .........................................................................................................................80 
Arbeidstakerrettigheter ...........................................................................................................82 
Sosial dumping .........................................................................................................................84 

 

Kapittel 8. Sosialpolitikk ........................................................................................................ 85 
Ny arbeids- og velferdsforvaltning .........................................................................................87 
Boligpolitikk..............................................................................................................................87 
Habiliterings- og behandlingstiltak for rusmiddelavhengige ..............................................88 

 

Kapittel 9. Helse og omsorg .................................................................................................. 91 
Helsetjenester ...........................................................................................................................91 
Psykisk helse ............................................................................................................................96 
Bioteknologi..............................................................................................................................96 
Eldre ..........................................................................................................................................97 
Folkehelse .................................................................................................................................98 

 

Kapittel 10. Barn, utdanning og forskning......................................................................... 100 
Barnehager og kontantstøtte ................................................................................................100 
Barnevern................................................................................................................................102 
Kvalitet og mangfold i fellesskolen.......................................................................................102 
Etter- og videreutdanning......................................................................................................105 
Høyere utdanning...................................................................................................................106 
Forskning ................................................................................................................................107 

 

Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor..................................................... 109 

Kapittel 12: Norge som miljønasjon.................................................................................... 112 
Klima........................................................................................................................................112 
Vassdrag ..................................................................................................................................114 
Friluftsliv og naturmangfold..................................................................................................115 
Miljøvern i hverdagen ............................................................................................................120 
Miljøgifter og atomavfall........................................................................................................120 
Kulturminner ..........................................................................................................................121 

 2



 

Kapittel 13: Energipolitikk................................................................................................... 123 
Energiforsyning ......................................................................................................................123 
Ny fornybar energi .................................................................................................................124 
Vannbåren varme og ENØK .................................................................................................125 
Innenlands bruk av naturgass ...............................................................................................126 
Olje- og gassvirksomheten ....................................................................................................126 

 

Kapittel 14: Kulturpolitikk ................................................................................................... 129 
Kunst- og kulturpolitikk.........................................................................................................129 
Språk, litteratur og media ......................................................................................................132 
En ny og helhetlig frivillighetspolitikk.................................................................................133 
Idrett og friluftsliv...................................................................................................................134 

 

Kapittel 15: Likestilling ........................................................................................................ 136 
Urfolk og nasjonale minoriteter ............................................................................................136 
Likestilling mellom kjønnene................................................................................................137 
Homofiles rettigheter.............................................................................................................138 

 

Kapittel 16: Kriminalpolitikk ............................................................................................... 139 
Forebygging............................................................................................................................139 
Politiet......................................................................................................................................140 
Domstolene .............................................................................................................................142 
Kriminalomsorg......................................................................................................................143 
Vold og overgrep ....................................................................................................................146 
Samfunnssikkerhet ................................................................................................................148 
Tomtefestelov .........................................................................................................................150 

 

Kapittel 17: Innvandring og integrering............................................................................. 151 
Behandlingen av asylsøknader .............................................................................................151 
Hensynet til mindreårige asylsøkere ...................................................................................152 
Inkludering og deltakelse......................................................................................................153 

 

Kapittel 18: Kirke-, religions- og livssynspolitikk.............................................................. 155 

 
 
 

 3



 
Om rapporten: Denne rapporten er basert på Soria Moria-erklæringen, men inkluderer 
også tiltak og satsinger som ikke er direkte omtalt i Soria Moria-erklæringen. Rapporten 
omtaler hva regjeringen har levert i løpet av det første året. Punkter om saker som ikke er 
iverksatt eller gjennomført er derfor ikke inkludert i her.  

 4



Kapittel 1. Innledning  
 
Da vi for et år siden la fram Soria Moria-erklæringen sa vi at vi vil endre politikkens innhold. Det er 
vi i gang med. Gjennom store og små skritt har vi endret retningen i norsk politikk mot mer 
rettferdighet og mer fellesskap. Det er det verdigrunnlaget vi gikk til valg på. Nå gjør vi det vi sa vi 
skulle gjøre. 
 
Vi bruker de store pengene på de store oppgavene, som oppvekst, kunnskap og omsorg. Folk 
merker en forskjell i hverdagen. Mer penger til kommunene har gitt økt satsing på bedre velferd 
der folk bor. Innføring av makspris i barnehagene og massiv satsing på barnehageutbygging gjør at 
småbarnsforeldre får bedre råd og at stadig flere barn får tilbud om barnehageplass. Den planlagte 
privatiseringen av skolen er stanset og styrkingen av fellesskolen er igangsatt med 
gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Det ansettes flere i omsorgssektoren og vi er i rute med 
målet om 10 000 flere ansatte i løpet av fem år.  
 
Vi har rekordhøy sysselsetting og arbeidsledigheten går ned. Det er 36 000 arbeidstakere som har 
gått fra ledighet til arbeid. Med Nav-reformen er vi i ferd med å gjennomføre en av de største 
velferdsreformene siden innføringen av folketrygden. Gjennom forpliktende avtaler skal folk sikres 
tilbud som gir en vei til aktiv deltakelse i arbeid framfor passivt mottak av stønad.  
 
Vi tar landet i bruk. Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig løft for 
arbeidsplasser i distrikts-Norge. Økt satsing på samferdsel og utbygging av bredbånd gjør det 
enklere for folk å velge hvor de vil bo, mens satsingen på småsamfunn er med på å la landet vårt 
beholde et viktig mangfold i bosettingsmønster.  
 
Vi sikrer en stabil økonomi som gir gode vilkår for næringslivet. Verdiskapingen er svært høy og 
det går godt i de fleste bransjer. Samtidig bidrar vi til å hjelpe samfunn i omstilling der 
arbeidsplasser forsvinner.  
 
Vi fører en aktiv utenrikspolitikk for å sikre norske interesser og vi øker vår innsats for å bidra til å 
løse problemer utenfor vårt eget land. Vi stiller opp for mennesker i andre deler av verden som er 
rammet av krig, konflikt og fattigdom. Norge har økt sitt bidrag til FN, vi gir mer penger til 
utviklingshjelp og vi fører en aktiv utenrikspolitikk for å støtte opp om freds- og forsoningsarbeidet 
i ulike deler av verden.  
 
Denne regjeringen har store ambisjoner for landet vårt. Vi vil nå de målene vi har satt oss. Etter et 
år er vi godt i gang med dette.  
 
 
 
 
Jens Stoltenberg  
Arbeiderpartiet 
 

Kristin Halvorsen 
Sosialistisk Venstreparti 
 

Åslaug Haga 
Senterpartiet 
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Viktige steg på vegen mot Soria Moria 
 
Disse 157 eksemplene viser samlet en tydelig kursendring i norsk politikk, etter vårt første 
år i regjering. Vi har valgt felleskap og velferd framfor nye store skattelettelser. 
 
Kapittel 2. Internasjonal politikk 
 

1. Rekordøkning i bistand. 2,2 milliarder kroner mer i 2007 til 0,97 prosent av 
BNI– på vei mot 1 prosent 

2. Systematisk satsing på FN: Økt støtte til FN og Statsministerens deltakelse i 
FNs reformprosess 

3. 200 millioner kroner mer til FNs nødhjelpsfond  
4. FNs tusenårsmål for å redusere barnedødelighet: 500 millioner kroner  
5. Norske soldater til disposisjon i FN-operasjoner i Libanon. Sivile bidrag med 

sykebiler og oljevern. 
6. Norsk bidrag til FN-oppdrag i Sudan under forberedelse 
7. Igangsatt arbeid med en solidaritetsavgift på flytrafikk 
8. Norske soldater ut av Irak 
9. Aktiv europapolitikk: Kamp for å beholde hjemfallsordningen, differensiert 

arbeidsgiveravgift gjeninnført  
10. Mer offensiv nordområdepolitikk: Barentssamarbeidet, Barents 2020, økt 

tilstedeværelse i nord med kystvakt og sjøforsvar, nordområdedialoger, 
styrket samarbeid med Russland 

11. Trukket krav forrige regjering stilte de fattigste landene i GATS-
forhandlingene 

12. Større åpenhet og mer dialog i utenrikspolitiske spørsmål; GATS, EU-
spørsmål, nordområdene med mer.  

13. 100 millioner kroner til skolegang for barn i væpnede konflikter 
14. 500 millioner kroner til jordskjelvrammede i Pakistan  

 
Kapittel 3 Den økonomiske politikken 

  

15. Tilbakeført skattenivået til 2004-nivå 
16. Ansvarlig økonomisk politikk i tråd med handlingsregelen 
17. Ledigheten er historisk lav. Det er sysselsatt 70 000 flere personer i år 

sammenlignet med ett år siden (AKU)  
 
Kapittel 4 Næringspolitikk 
 

18. Sterk økning i Innovasjon Norges bevilgninger til innovasjon og nyskaping 
19. Doblet reiselivssatsingen fra 100 millioner kroner til 200 millioner kroner 
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20. Sikret arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien gjennom nye regler med krav 
til nasjonal egenproduksjon  

21. Økt satsing på skogbruket på 70 millioner kroner i 2007, blant annet økt 
stimuli til bioenergi  

22. Styrket innsatsen overfor våre naboland og i internasjonale fora for å hindre 
overfiske og svartfiske 

23. Øke bevilgningene til Kystvakt og fiskeridirektorat for å stoppe uregulert fiske 
24. Marint innovasjonsprogram på 75 millioner kroner 
25. Pause i strukturkvoteordning i fiskeriene for å evaluere konsekvensene 
26. Nye frihandelsavtaler gir bedre norsk markedsadgang 
27. Økt satsing på næringsretta forskning 
28. Etablerer seks sentre for innovasjon 
29. Økt refusjonsordningen for sjøfolk med 165 millioner kroner og innført 

nettolønn for Hurtigruten 
30. Retningslinjer om lederlønn skal behandles i generalforsamling 
31. Redusert taket for eierskap i oppdrettsnæringen 
32. BaneTele sikret offentlig eierskap 
33. Et svært godt jordbruksoppgjør på 850 millioner kroner 
34. Skjerpet forsvar for norske interesser i WTO-forhandlingene 
35. Bedre sporing av mat produsert i Norge og satsing på trygg mat 
36. Endret betingelser på såkornfond og etablert disse. Totalt bidrar staten med 

1,4 milliarder kroner  
 
Kapittel 5 Samferdsel 
 

37. Økt bevilgningen til veg og jernbaneformål med om lag 2,5 milliarder kroner i 
forhold til hva Bondevik II foreslo i sitt budsjettfremlegg for 2006. 

38. Økte rabattsatser for de som er mest avhengige av å bruke ferger 
39. Bevilgningene til rassikring har økt 
40. Bedre sikring mot ras inn i plan- og bygningsloven 
41. Sterk økning midler til asfaltlegging 
42. Vedtatt bygging av blant annet Atlanterhavstunnelen, Finnfast, Hardangerbroa 

med mer. 
43. Stoppet privatiseringen og konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i 

jernbaneverket 
44. Historisk satsing på jernbanen som transportalternativ for gods 
45. Lavere priser og bedre flytilbud i Nord-Norge 
46. Stans i nedlegging av trafikkstasjoner 
47. Økt satsing på kollektivtransport 

 

 7



Kapittel 6 Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk 
 

48. 14 milliarder kroner i økte inntekter til kommunene i 2006 og 2007 gir bedre 
tjenestetilbud og næringsutvikling i distriktene 

49. Styrket regionaltilskuddet med 225 millioner kroner som går til 150 små 
kommuner 

50. Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres i distrikts-Norge – utgjør 10 
milliarder kroner. 

51. Distrikts- og regionalpolitiske utviklingsmidler økt med 80 millioner i 2006 
og over 150 millioner kroner i 2007 

52. Nytt småsamfunnsprogram på 100 millioner kroner i perioden for å utvikle 
attraktive småsamfunn 

53. Nytt regjeringsutvalg for distrikts- og regionalpolitikken for å sikre at 
distriktspolitiske hensyn ivaretas 

54. Gjeninnført kommunale næringsfond  
55. Lagt på plass et forutsigbart system for statlig bistand til omstilling i 

lokalsamfunn som mister mange arbeidsplasser  
56. Økt satsing på kulturbasert næringsutvikling 
57. Styrket satsing på næringshager og til tiltak for innovasjon og 

entreprenørskap blant kvinner og unge. 
58. Prøveordning med distriktskvoter i fiskerinæringen 
59. Distriktsvennlig pressestøtte økes  

 
Kapittel 7 Et arbeidsliv med plass til alle 
 

60. Stoppet svekkelsen av arbeidsmiljøloven 
61. Handlingsplan mot sosial dumping 
62. Ferietillegget for arbeidsledige gjeninnføres 
63. 800 flere tiltaksplasser i 2007 i ordinære arbeidsmarkedstiltak 
64. Om lag 1700 flere tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2006 og 2007 
65. Økt fagforeningsfradrag med 900 kroner 
66. Reduserer antallet ventedager før man får dagpenger fra 5 til 4 i budsjett 2007 

 
Kapittel 8 Sosialpolitikk 
 

67. Bedre fordelingsprofil i skattesystemet 
68. Øker sosialhjelpssatsene med 5 prosent i 2007 
69. 1000 kroner lavere egenandel tak 2 
70. Økt innsats mot fattigdom 
71. Etablering av felles velferdsetat. Gjennomføring av NAV-reformen 
72. Styrking av kampen mot bostedsløshet 
73. Tiltak mot spilleavhengighet 
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74. Forbud mot lån via SMS 
75. Frikortgrensen økes til 40 000 kroner 

 
Kapittel 9 Helse og omsorg 
 

76. I rute med å oppfylle 10 000 flere årsverk i eldreomsorgen i løpet av 2009 
77. 152 millioner kroner til rekruttering av ansatte til eldreomsorgen 
78. Igangsatt arbeid for å øke legedekningen på sykehjem med minst 50 prosent 

fram til fram til 2010.  
79. Styrket tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende. 
80. ”Den kulturelle spaserstokken” skal sørge for tilgang til kulturtilbud for alle 

eldre 
81. Nesten 3 milliarder kroner mer til sykehus  
82. Pålegg til alle helseforetak om at ingen lokalsykehus skal legges ned 
83. Flertall av folkevalgte i styrene til helseforetakene 
84. Skjevfordelingen mellom helseforetakene rettes opp i budsjett 2007 
85. Opptrappingsplanen for psykisk helse gjennomføres i statsbudsjettet 2007 
86. Styrking av rusomsorgen i kommuner og sykehus 
87. 90 millioner kroner for å hjelpe voldtektsofre. Økt kompetanse på vold og 

overgrep i helsevesenet 
 

Kapittel 10 Barn utdanning og forskning 
 

88. Penger til full barnhagedekning i 2007  
89. Rimeligere barnehageplasser gjennom innføring av makspris 
90. Historisk satsing på kommunene gir mer penger til skolene 
91. Etterlengtet realfagssatsing 
92. Valgfritt annet fremmedspråk 
93. Utdanner flere lærere, og mer penger til kompetanseheving 
94. Ekstra penger til læremidler i grunnopplæringen 
95. Innfører gratis læremidler i videregående opplæring 
96. Økning på 5 milliarder kroner i investeringsrammen for utlånsordningen for 

skolebygg 
97. Stanser privatiseringen av skolen 
98. Bygger 600 nye studentboliger 
99. Forskningsfondet tilført 24 milliarder kroner på to år 
100. Økt bevilgningen til voksenopplæring 
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Kapittel 11 Fornyelse og utvikling av offentlig sektor 
 

101. Stor satsing på bredbånd skal sikre bredbånd til alle 
102. Intensivert arbeidet med bruk av åpne standarder i offentlig sektor – satt av 

10 millioner kroner i 2007.  
103. Forsøk med 6-timers dag 

 
Kapittel 12 Norge som miljønasjon  

 
104. Balansert plan for forvaltningen av Barentshavet og områdene utenfor 

Lofoten 
105. Miljøgebyr skal sikre særegen natur og kultur på Svalbard 
106. Startsignal for handlingsplan: Hydrogen som energibærer 
107. Birkelunden på Grünerløkka fredes som første kulturmiljø i by 
108. Stor satsing på bedre miljø og boforhold i Groruddalen i Oslo 
109. Systematisk arbeid med frivillig vern av skog, herunder skattefritak ved vern 

av skog 
110. Omfattende satsing på konfliktforebyggende- og dempende tiltak i 

rovdyrutsatte områder  
111. Mer økologisk produksjon i landbruket 
112. Nye byggeforskrifter skjerper energikravene i nybygg 
113. Bedre tilgang til kysten og strandperler gjennom oppkjøp av 

standeiendommer 
114. Overvåkningssystem for oljetransporter i nord i samarbeid med Russland 

 
Kapittel 13 Energipolitikk 
 

115. Historisk satsing på fornybar energi: 10 milliarder kroner til fond, fra 2009 20 
milliarder kroner som gjør at  Enovas midler til fornybar energi dobles 

116. Tilskuddsordning for å begrense elektrisitetsbruk og strømregning i 
husholdninger 

117. Arbeidet med gasskraft med CO2-håndtering er satt i gang, 720 millioner 
kroner i budsjettet for 2007 

118. Tilskudd til utjevning av netteleien er økt 
119. Avsatt 26 millioner kroner til Gassmaks-programmet for forskning på 

industriell bruk av naturgass. 
120. Tung innsats for å internasjonalisere leverandørindustrien 

 
Kapittel 14 Kulturpolitikk 
 

121. Gjennomfører Kulturløftet. 460 nye millioner kroner i 2007 
122. Oppstart kulturkort for ungdom 
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123. Største beløp noensinne til idrettsanlegg i kommunene. 
124. Nasjonalt senter for kunst og kultur 
125. Innsats for kulturminner 
126. Historisk idrettssatsing til VM 2011 og innsats for å få Rally VM til Norge. 
127. Fredning av ”Skibladner” 
128. Økte bevilgninger til frivillig sektor, blant annet til 30 nye 

frivillighetssentraler  
129. Trappet opp satsingen på musikk, herunder innkjøpsordning for 

musikkinstrumenter for skolekorps 
130. Økte overføringer til teater og dans 

 
Kapittel 15 Likestilling 

 
131. Oppretter trainee-ordning for funksjonshemmede  
132. Enklere å stebarnsadoptere i partnerskap 
133.  Krav om 40 prosent kvinneandel i ASA-styrer 
134. Opprettelse av likelønnskommisjon 

 
Kapittel 16 Kriminalpolitikk 
 

135. Helhetlig innsats for å knekke gjengkriminaliteten. 
136.  Største opptak på politihøgskolen siden 1998 
137.  316 nye fengselsplasser i 2006 og 2007 og handlingsplan for å fjerne 

soningskøen. 
138.  Økt innsats for bekjempelse av økonomisk kriminalitet 
139.  Bedre redningshelikopterberedskap med tilstedevakt på basene i Bodø og 

på Banak 
140.  Styrket helsetjeneste, opplæring, rusbehandling og bibliotek i fengslene 
141.  Sterkere innsats mot familievold og styrket støtten til Alternativ til vold 

(ATV) 
142.  Styrket rettshjelpstilbudet for ofre for menneskehandel og ofre for voldtekt 
143. Intensivert innsats mot barnporno 
144. Etablerer Finnmarkskommisjon og Utmarksdomstolen for Finnmark. 
145. Nytt nødnett for nød- og beredskapsetatene 
146. Stryket konfliktrådene og fått på plass oppfølgingsteam mot barne- og 

ungdomskriminalitet 
147. Mehamn-etterlatte får erstatning  

 
Kapittel 17 Innvandring og integrering 

 
148. Overføringsflyktninger, integreringstilskudd for familiegjenforente 

gjeninnføres 
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149. Forsøk med gratis kjernetid i barnehager i områder med mange 
minoritetspråklige barn 

150. Opprettelse av ventemottak  
151. Nye regler for vurdering av opphold for asylbarn 
152. Norskundervisning til asylsøkere fra 2007 
153. Arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap fortsetter og styrkes 

 
Kap 18 Kirke-, religions- og livssynspolitikk 

 
154. Utredningen om stat og kirke er sendt på bred høring 
155. Trosopplæringsreformen trappes opp med 24 millioner kroner i 2007 til 100 

millioner kroner 
156. Kommunene er satt bedre i stand til bedre vedlikehold av kirker  
157. Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg ble utvidet med 500 millioner i 

2006  
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Kapittel 2. Internasjonal politikk 

 

 

 

E
N
u
s
 
 

 

 

Regjeringen mener at også de overnasjonale og globale utfordringene må løses gjennom felles
innsats og forpliktelser. Norge skal spille en aktiv og konstruktiv rolle internasjonalt. Norge 
ivaretar sine egne interesser og skal være en pådriver for global fattigdomsbekjempelse, 
internasjonalt miljøarbeid, og være en tydelig fredsnasjon. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 

 

n aktiv nordområdepolitikk 
ordområdene er denne regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i 
tenrikspolitikken. Vi har økt bevilgningene og styrket kontakten med 
amarbeidspartnere i regionen og med andre land om nordområdene. 

• definere nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse og styrke 
nordområdearbeidet gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging. 

Det er satt ned et ekspertutvalg for nordområdene, et nordområdeutvalg i 
Regjeringen og et nordområdeprosjekt i Utenriksdepartementet. Det er også blitt 
avholdt møter i kontaktforumet med nordnorske myndigheter. Regjeringen har 
lansert forsknings- og utviklingsprogrammet Barents 2020 som skal gi innspill til 
ideer og planer for regionen. I 2007 dobler vi bevilgningene til Barents 2020 fra 10 
millioner kroner til 20 millioner kroner. Den 1. desember lanseres Regjeringens 
handlingsplan for nordområdene. Totalt øker Regjeringen bevilgningene til 
nordområdene i 2007 med 273,51 millioner kroner. 
 

Norge inngikk i februar 2006 delelinjeavtale for kontinentalsokkel og soner mellom 
Svalbard og Grønland. I september oppnådde vi en avklaring med Island og 
Danmark/Færøyene om delelinjene for kontinentalsokkel utenfor 200 mil i 
Norskehavet. 
 
• gjennomføre nordområdedialog med andre land med interesser i området 
Det er gjennomført dialoger med Frankrike, Tyskland, USA, Finland og Canada.  

• fortsette arbeidet med grenseavklaringer med Russland 
Vi har aktivt videreført drøftelsene med Russland med sikte på en klar 
avgrensningslinje og grenseoverskridende samarbeidsordninger. Samtidig er 
arbeidet med kartlegging og analyse av norsk kontinentalsokkels utstrekning 
videreført. 
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• styrke Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord 
I budsjettet for 2006 omprioriterte regjeringen 110 millioner kroner til direkte 
styrking av forsvarsgrenenes og Kystvaktens driftsbudsjetter, øremerket for økt 
aktivitet og tilstedeværelse i nordområdene. I budsjettforslaget for 2007 øker vi 
forsvarsgrenenes, Etterretningstjenesten og Kystvaktens driftsbudsjetter reelt med 
over 500 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2006. Den økte 
aktiviteten skal i størst mulig grad prioriteres mot nordområdene. I sum 
representerer dette en solid styrking av Norges muligheter til å drive 
suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, overvåking og ressurskontroll.  
 
Forsvaret bidrar også i Barents-samarbeidet ved å delta i planlegging og 
gjennomføring av de to sivile øvelsene ”Barents” for redningstjenesten og 
katastrofeøvelsen ”Barents Rescue”.  

 
• styrke Barents-samarbeidet og arbeidet i det arktiske råd 

Vi har økt midlene til driften av Barentssekretariatet og fått gjennomslag for forslag 
om opprettelse av et internasjonalt sekretariat. Kontakt mellom departement, 
fylkeskommuner og sekretariat er styrket. Norge overtar formannskapet i Arktisk 
råd i oktober 2006 og legger da fram et norsk program med vekt på bærekraftig 
utvikling, oppfølging av Arktisk råds klimarapport (ACIA) og organisatoriske 
endringer av rådet og dets undergrupper. I tillegg økes tilskuddet til prosjektarbeidet 
under rådet. Prosjekt for å kartlegge ringvirkningene på land av aktivitetene i 
Barentshavet starter opp i 2006 og fortsetter i 2007. Prosjektet vil ta for seg fiskeri-, 
turisme- og oljerelaterte næringer. Det er avsatt 500 000 kroner i 2006. I 2007 økes 
bevilgningene til prosjektsamarbeid med Russland med 5 millioner kroner og 
bevilgningene til Arktisk samarbeid dobles fra 5 millioner kroner til 10 millioner 
kroner. 
 
• ta initiativ til felles miljøstandarder i det nord-atlantiske havområdet 
Dette inngår som en del av de spørsmål som drøftes under nordområdedialogene, 
innenfor Arktisk råd og i andre sammenhenger og tar utgangspunkt i det 
grunnlaget Helhetlig forvaltningsplan bygger på. 
 
• styrke folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland  
Arbeidet med å styrke folk-til-folk samarbeidet i Nord pågår kontinuerlig gjennom 
Barentssamarbeidet. I 2007 økes bevilgningene til dette, blant annet øremerkes 10 
millioner kroner av kultursatsingen i utlandet til nord. Gjennom Barents 2020-
initiativet styrkes nå prosjektsamarbeidet og den politiske dialogen med Nordvest-
Russland. 
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• fremme økt samarbeid på områdene handel, petroleum, fiskeri, miljøvern, helse, 

undervisning og forskning, turisme og mellomfolkelig kontakt.  
Dette gjelder særlig Russland, der tilskuddet til prosjektsamarbeidet er økt. 
Budsjettframlegget for 2007 legger til rette for styrking av samarbeidet med 
Russland på felter av felles interesse. 
 
Pressereiser for utenlandske journalister til nordområdene med fokus på energi, 
miljø, fisk og generell ressursforvaltning er gjennomført og det er gitt støtte til 
dokumentar-programmer om Nordområdene. Barentsdagene 2006 gjennomføres i 
Tromsø 9-14 november og det gjennomføres kontinuerlig konferanser, studieturer 
m.v. om nordområdetemaer for utvalgte målgrupper i USA og EU. 
 
Regjeringen satser også på nordområdene gjennom styrkning av 
virkemiddelapparatet for næringslivet. Av bevilgningene til SIVA i 2006, er 4 
millioner kroner øremerket til å videreutvikle næringsparken i Murmansk til et 
større innovasjonssenter. SIVAs satsing i Nordvest-Russland foreslås videreført for 
2007. Innovasjon Norge har nylig ansatt en person i Murmansk, tilknyttet 
generalkonsulatet. 
 
Det er opprettet Handelsråd ved generalkonsulatet i Murmansk for å fremme handel 
og næringsliv mellom Nord-Vest Russland og Nord-Norge. 
 
• gjøre en aktiv innsats overfor myndighetene i våre naboland og i internasjonale 

forvaltningsorganer for å hindre overfiske og IUU-fiske, særlig i Barentshavet, 
Nordsjøen og i internasjonale farvann 

Kampen mot svartfiske og overfiske er en prioritert oppgave for regjeringen, og har 
det siste året vært tatt opp med en rekke land. Samarbeidet med Russland om dette 
er styrket. Som et ledd i arbeidet for å hindre svartfiske og overfiske, ble det foretatt 
en felles norsk-russisk henvendelse ovenfor en rekke land i august og september. 
Sommeren 2006 ble det tatt konkrete initiativer overfor fartøy i ulovlig fiske i 
Smutthullet, blant annet med sikte på flaggstats- og havnestatssamarbeid, og 
bekjempelse av statsløse fartøyer. 
 
• atomsikkerhet i Nordvest-Russland (”Atomavfall”), stans av Kola kjernekraftverk, 

alternative energikilder og opprydding 
Artic Military Environmental Cooperation (AMEC) er atomsikkerhetsarbeidet i 
Nordvest-Russland. I september 2006 ble den eldste, utrangerte atomubåten i 
Nordflåten fraktet til marineverftet i Polyjarnij, vest for Murmansk for opphugging.  
Det har også vært andre viktige fremskritt på området, som fjerning og sikring av et 
større antall strålefarlige kilder. 
 
Hele bredden av spørsmål knyttet til atomsikkerhet ble drøftet i bilateral kommisjon 
i juli. I tillegg er det gitt pengestøtte til frivillige organisasjoner som arbeider for 
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stengning av atomkraftverk. Regjeringen bruker 110 millioner på dette arbeidet i 
2007. 
 
• bidra til å redusere tuberkulose og hiv/aids 
I 2006 ble det avsatt 17,5 millioner kroner for norske helse- og sosialprosjekter i 
Nordvest-Russland. Denne rammen økes i 2007.  
 

En mer offensiv europapolitikk 
En aktiv Europapolitikk krever ressurser, politisk oppmerksomhet og koordinering og 
arbeidet baseres på et tett samarbeid både med EUs institusjoner og EUs 
medlemsland.  Vårt første år i regjering viser at dette virker.  
  
Vi har lagt en ny og offensiv holdning til grunn for ivaretakelse av norske interesser når 
det gjelder regelutvikling innenfor EØS og tvister om forståelse av EØS-avtalen. I 
arbeidet med tjenestedirektivet kom norske innspill til rett tid og på rett sted.  
Utviklingen av direktivet har gått i positiv retning. Vi følger nøye med 
fremover, overvåkning av EØS-regelutvikling må skje til siste dag før vedtakelse i EU.  
  
Vi har tett oppfølgning av dialogen med med ESA og ivaretakelse av norske interesser i 
tvister for EFTA-domstolen. Regjeringen står i mot ESAs kritikk vedrørende de norske 
hjemfallsregler for vannkraftverk og vi forsvarer vårt system for domstolen. Vårt arbeid 
mot spillavhengighet gjør at vi også vil opprettholde de norske regler for 
gevinstautomater selv om ESA har brakt saken inn for EFTA-domstolen. Vi har gått 
aktivt inn for å reise denne saken med andre EØS-land.  Åtte land har så langt skriftlig 
støttet Norge i gevinstautomatsaken.  
  
Det var en stor seier for det mest effektive distriktspolitiske virkemiddel vi har at Norge 
oppnådde svært gode løsninger for differensiert arbeidsgiveravgift.  Vi vant saken også 
om Finnmarkstillegg i barnetrygden.   
  
Miljøhensyn settes høyt når vi støtter Danmarks sak mot Kommisjonen vedrørende 
EUs tillatelse til å bruke bromerte flammehemmere.  
 
Vi vil fremover bl.a. arbeide for å ivareta de kulturpolitiske formål i dialogen med ESA 
om bibliotekvederlagsordningen.  Vi vil også forhindre at ESAs innvendinger mot den 
norske studiefinansieringsordningen svekker dette viktige verktøyet for sosial 
utjevning.   
  
 

• omorganisere og systematisere arbeidet med EØS-relevante saker, slik at Norges 
posisjon kan styrkes og arbeidet bli mer effektivt. 

Regjeringen la 16. juni frem Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om 
gjennomføringen av europapolitikken. Meldingen inkluderer en handlingsplan som 
skisserer en rekke spesifikke administrative og organisatoriske tiltak som skal bidra 
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til å systematisere og effektivisere EU/EØS-arbeidet. Eksterne aktører skal 
involveres gjennom referansegrupper og kompetansen skal styrkes. 
Handlingsplanen følges opp av en interdepartemental arbeidsgruppe under ledelse 
av UD. De faglige prioriteringene presenteres i egne arbeidsprogrammer innenfor 
EØS, justis- og innenrikssaker og utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

 

Gjennom tydelig prioritering av viktige saker har vi fått en sterkere strategisk 
tilnærming til EØS-sakene. Etablering av bedre rapporterings- og varslingsrutiner 
mellom direktorats- og departementsnivå har blant annet bidratt til dette.  
 
Regjeringen har gjennomført informasjonstiltak i Norge og mottakerlandene for å få 
styrket samarbeid i prosjekter som støttes av EØS-finansieringsmekanismene 
 
Regjeringen har vært aktiv i en tidlig fase av regelverksutviklingen i EU og har blant 
annet sendt sine kommentarer vedrørende grønnboken om maritim politikk og 
innspill til arbeidet med grønnboken om energi.  
 
Europapolitisk lokal og regional forum videreføres. I utgangspunktet skal forumet ha 
to møter i året.  
 
• gjennomgå erfaringene med tilknytningen til Schengen-avtalen. 
Forslag til styrking av arbeidet med Schengen-saker er redegjort for i St.meld. nr. 23 
(2005-2006), og vil bli fulgt opp i tråd med Stortingets behandling av meldingen.   
 
• følge opp gode miljøinitiativer fra EU og ta i bruk det beste i EUs miljølovgivning, 

også der de ikke omfattes av EØS. 
Regjeringen arbeider aktivt overfor EU for å fremme felles høye miljøstandarder, 
herunder innenfor viktige områder som kjemikalieforvaltning, klimapolitikk og 
havmiljø med innspill til EU. Regjeringen har søkt om å få intervenere til støtte for 
EU-parlamentet og Danmark i saken som skal opp for EF-domstolen om miljøgiften 
bromerte flammehemmere.   
 
• mer åpenhet i Europapolitikken  
Det er vedtatt å etablere et nasjonalt Europaforum, ledet av utenriksministeren. 
Første møte finner sted i november.  Dialogforum med arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene, lokal- og regionalforum og Sametinget, NGO-forum og 
forskerforum videreføres. 
 
For å styrke involveringen av offentligheten i EØS-sakene systematiseres rutiner for 
kontakt med berørte parter og interessegrupper, herunder etablering av en 
referansegruppe for EU og helse. 
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Utenriksdepartementet arrangerte en åpen Europakonferanse i mars 2006 og hadde 
deltagelse fra lokale og regionale myndigheter, næringsliv, forsknings-, media og 
NGO-miljøer. Den ble gjort direkte tilgjengelig på Odin. 
 
Nyheter og informasjon om europaspørsmål blir synliggjort bedre gjennom 
Regjeringens europaportal. En tilsvarende Schengen-notatbase vil bli utviklet.  

 
• nær dialog med nordiske land om aktuelle saker 
Norge har formannskapet for det nordiske og det nordisk-baltiske (NB8) 
utenrikspolitiske samarbeidet i 2006. Antall bilaterale møter på politisk nivå med de 
nordiske landene har økt i 2006. Norge har også tjenestemannsutveksling med 
Sverige. 
 
Under det norske formannskapet i det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet er 
arbeidet for felles deltakelse i FN-ledede operasjoner styrket. Norge innehar også 
formannskapet i det nordiske materiellsamarbeidet Nordic Armament Cooperation 
(NORDAC) ut 2006. Norge deltar også, sammen med Sverige, Finland og Estland i 
en innsatsstyrke som skal stilles til disposisjon for EU. 
 
Norge har tatt initiativ til en fellesnordisk innsats for å bidra til å forbedre FNs evne 
til å planlegge, lede og gjennomføre fredsoperasjoner.  
 
Videre er det tatt initiativ til et nordisk-baltisk samarbeid for å støtte opp om 
reformarbeidet i Ukraina.  
 
Det norske formannskapet har ledet arbeidet med å utrede en felles nordisk 
vaksineproduksjon mot fugleinfluensa. 
 
• øke støtten til interesseorganisasjoner 
Regjeringen støtter særlig tiltak som kan utvide kjennskap til og kunnskap om 
Europa i det norske samfunn. Vi reverserte planlagt kutt på 2 millioner kroner og 
har støttet interesseorganisasjonene med totalt 5 millioner i 2006 og viderefører det 
samme nivået i 2007. For å sikre arbeidslivsorganisasjonenes mulighet til 
europapolitisk dialog opprettet vi i 2006 en tilskuddsordning på 450 000 kroner som 
dekker reiseutgifter i forhold til dette. Dette beløpet videreføres i 2007. 
 
• arbeide med EUs utkast til tjenestedirektiv slik at det ikke fører til sosial dumping 
Regjeringen har arbeidet aktivt for å påvirke innholdet i tjenestedirektivet, med 
særlig fokus på arbeidet mot sosial dumping og opprettholdelse av nasjonale lønns- 
og arbeidsvilkår. Vi sendte norske kommentarer til forslaget både i februar og i mai 
2006, der hovedfokuset var at tjenestedirektivet må sikre en god sosial modell 
samtidig som en reduserer handelsbarrierer. Regjeringen har gjennom politiske 
samtaler og kontakter på embetsnivå orientert EØS-land, EU-kommisjonen og EU-
parlamentet om den norske regjeringens syn. Det er gjennomført endringer i 
direktivutkastet i en retning Norge har ønsket. 
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• få gjeninnført den differensierte arbeidsgiveravgiften 
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra 1. januar 2007. Den 
nye ordningen, inkludert en fribeløpsordning, vil omfatte hele 90 prosent av 
avgiftsfordelen i ordningen før omleggingen i 2004. Innføringen av differensiert 
arbeidsgiveravgift gir en avgiftsfordel for bedriftene på 5,4 milliarder kroner. Alle 
områder som ikke får gjeninnført den differensierte arbeidsgiveravgiften vil få 
kompensasjon. Ordningen omfatter hele Nord-Norge. Finnmark og Nord-Troms vil 
fortsatt ha nullsats. I Sør-Norge får alle kommunene i sone 4 og sone 3 og mer enn 
halvparten av kommunene i sone 2 gjeninnført ordningen. Tromsø og Bodø får en 
noe høyere sats, enn før, men 7,9 prosent er fortsatt godt under full avgift på 14,1 
prosent. 

 
• få på plass en samarbeidsavtale med European Defence Agency (EDA) 
Norge har inngått en samarbeidsavtale med EDA (European Defence Agency). 
Gjennom avtalen gis det åpning for at Forsvaret, norsk industri og forskningsmiljøer 
får muligheten til å delta i byråets prosjekter og programmer innen materiell-
anskaffelser og utvikling. Norge er det eneste tredjeland som hittil har oppnådd en 
samarbeidsavtale med EDA.  

 

 

Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN 
Regjeringens mål er en FN-ledet verdensorden. Vi er tjent med at internasjonale 
sikkerhetsutfordringer finner sin løsning innenfor en bred konsensus, basert på 
prinsippene i FN-pakten og gjennom forankring i folkeretten. Norge bidrar aktivt til å 
sette FN i stand til å løse sine oppgaver på en god måte.  
 
 

• arbeide aktivt og langsiktig for å sette FN i stand til å møte det 21ste århundres 
utfordringer. 

Norge har et internasjonalt lederskap i FN-reformarbeidet gjennom høynivåpanelet 
statsminister Jens Stoltenberg er med og leder. For å sikre FN langsiktige bidrag 
har Norge selv innført forutsigbare, flerårige bidrag til FN og øker bevilgningene i 
2007 med 200 millioner til FNs utviklingsfond, FNs barnefond og FNs 
befolkningsfond. Norge er en sterk støttespiller til FNs kontor for koordinering av 
humanitær bistand, OCHA, sitt arbeid for å styrke det internasjonale humanitære 
responssystem både politisk og økonomisk. Regjeringen har også bevilget 200 
millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond. 

 
Regjeringen ønsker å bidra til mer norsk personell i viktige stillinger i FN sentralt 
og i operasjonene i felt. Dette har blant annet ført til at Norge for tiden innehar den 
nest høyeste militære stillingen i FN-hovedkvarteret, Deputy Military Adviser.  

 

 19



For å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner er det etablert et eget FN-
forum med deltakelse fra organisasjoner som arbeider med FN-spørsmål. 

 
• øke deltakelsen sivilt og militært i FN-operasjoner. 
Regjeringen forbereder seg på at Norge vil kunne bidra med om lag 250 personer, 
dersom det blir truffet beslutninger som fører til en FN-operasjon i Darfur. Her 
samarbeider vi tett med Sverige, og planlegger å klargjøre et svensk-norsk bidrag.   

 
Regjeringen har besluttet å tilby FN fire MTBer og om lag 140 personer for deltak-
else i den utvidede FN-styrken i Libanon.  
 
• arbeide for et internasjonalt forbud mot klasebomber 
Regjeringen arbeider aktivt for å få på plass et internasjonalt forbud mot 
klaseammunisjon. Arbeidet med likesinnede land er styrket og vi er sammen i gang 
med å drøfte nærmere hvordan dette arbeidet skal følges opp. Dette er særlig viktig 
fordi vi har en situasjon hvor det ikke er mulig å oppnå særlig fremgang innenfor de 
eksisterende forhandlingsfora   
 
Vi ble våren 2006 kjent med at nyere tester av vår egen klaseammunisjon antydet en 
høyere blindgjengerprosent enn det vi så langt har sett på som akseptabel. Så snart 
dette ble kjent, besluttet forsvarsministeren å sperre denne ammunisjonen for bruk 
frem til ny testing og vurdering er foretatt. Slike tester ble høsten 2006 gjennomført 
på Hjerkinn skytefelt. I praksis betyr dette at det p.t. foreligger et tidsavgrenset 
moratorium, inntil en ny beslutning fattes etter at de nye og mer omfattende 
testresultatene er kjent.   
 
Vi støtter arbeid med å rydde klaseammunisjon, blant annet Norsk Folkehjelps 
arbeid i Libanon.   
 
• styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre som 

jobber med fred og konfliktløsning 
Regjeringen har økt støtten til norske og internasjonale frivillige organisasjoner som 
jobber med fred og konfliktløsning, blant annet ved å øke støtten til forskning 
relevant for fredsarbeid med 25 prosent siden 2005. Forskningsbevilgningen er nå 
på 25 millioner kroner.  
 
Vi har opprettet et forum for fred og forsoning med ekstern deltakelse for å bidra til 
styrking av en norsk kompetansebase for konfliktløsning. I tillegg har vi opprettet 
forum for interreligiøs dialog. 
 
Forsvaret har underskrevet en ny avtale med Røde Kors om opplæring i 
internasjonal  
humanitær rett /krigens folkerett. Forsvaret har gitt bort materiell til frivillige  
organisasjoner både i Libanon i forbindelse med krisen i Midt-Østen, og i 
forbindelse med jordskjelvet i Pakistan. Forsvarsdepartementet arbeider, sammen 
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med forskningsmiljøer i Norge og utlandet, med et prosjekt som har til hensikt å 
styrke den demokratiske kontrollen over forsvarssektoren i konfliktrammede og 
svake stater. 

 

• styrke Norges mulighet til å bidra til konfliktforebygging, fredsmekling og 
fredsbygging. 

Bevilgning til fred- og forsoningsarbeid har blitt foreslått økt med om lag 30 prosent 
til 760,9 millioner kroner i 2007. I tillegg legger regjeringen opp til å øke 
overgangsbistand med 92 mill kroner fra 776,5 mill kroner i 2006 til 868,6 millioner 
kroner i 2007.  
 
Norge har økt sin bistand til det palestinske området, leder det internasjonale 
giversamarbeidet overfor palestinerne og tok initiativ til møter med FN i juli og 
september som bidro til økt humanitær innsats i de palestinske områdene. 
Bevilgningene til det bilaterale utviklingssamarbeidet i Midtøsten økes med 30 
millioner kroner fra 140,5 millioner kroner i 2006 til 170,5 millioner kroner i 2007. I 
tillegg vil bevilgningene til humanitær innsats og fred- og forsoningstiltak i regionen 
øke med 150 millioner kroner. Dette innebærer at regjeringens bistandsinnsats til de 
palestinske områdene i 2007 styrkes ytterligere. Samtidig åpnes det for et norsk 
utviklingsengasjement i Libanon.    
 
I Sudan har Norge aktivt støttet arbeidet med å skape fred i Darfur, både gjennom 
bistand til de AU-ledede forhandlingene og støtte til AUs fredsbevarende operasjon i 
Darfur. Norge har også bidratt med store midler til gjenoppbyggingen i Sør-Sudan 
og dermed til styrking av fredsavtalen for Sudan. Norge er også aktive i arbeidet med 
å skape fred i Somalia, og fortsetter sin aktive innsats på Sri Lanka, både gjennom 
tilrettelegging for forhandlinger og med bistandsmidler. I Nepal er også Norge 
aktive i å støtte opp under fredsavtalen. Norge bidrar med betydelige midler til den 
sivile innsatsen for stabilisering av Afghanistan. I Afrika har Norge økt sin innsats til 
de regionale organisasjonene som arbeider med fred og forsoning, blant annet AU. 
Norge er ledsagerland i fredsprosessen med ELN i Colombia.  
 
En svært stor del av den norske bistandsinnsatsen til andre land bidrar til fred og 
forsoning, herunder Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten og Burundi. I Burundi 
leder Norge arbeidet som er igangsatt under FNs nye fredsbyggingskommisjon.  
 
Vi bidrar aktivt til gjennomføring av mandatene for FNs straffedomstoler for Rwanda 
og det tidligere Jugoslavia, og for å synliggjøre deres bidrag til langsiktig fred og 
forsoning i områdene. Vi støtter også den internasjonale og nasjonale 
strafferettspleie for bekjempelse av masseovergrep, som ledd i bærekraftig 
fredsbygging i tidligere konfliktområder. 
 
Den norske handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er lansert og iverksettes 
nå. 
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• økt innsats på migrasjon og utvikling 
Et eget prosjekt på migrasjon og utvikling er etablert i Utenriksdepartementet 
 
• styrke faglige rettigheter internasjonalt 
Et eget prosjekt for sosial globalisering med vekt på å styrke faglige rettigheter er 
etablert i Utenriksdepartementet. Vi har økt samarbeidet med ILO om faglige 
rettigheter og i 2007 øker vi støtten til ILOs arbeid med faglige rettigheter med 15 
millioner kroner. I tillegg har vi styrket kontakten med sivilt samfunn, blant annet 
gjennom egne kontaktmøter som inkluderer partene i næringslivet. 
 
• styrke FNs apparat for å støtte opp om fredsprosesser  
Norge bevilger 200 millioner kroner til FNs Fredsbyggingsfond. Vi støtter diverse 
FN-organisasjoner som direkte eller indirekte overser pågående fredsprosesser 
med anslagsvis 100 millioner kroner.  
 
Norge støtter den nyopprettede Mediation Support Unit (MSU) i DPA  som tilbyr 
spesialisert støtte og ekspertise til fredsutsendinger i feltet blant annet i form av 
regionale arbeidsseminarer for fredsmeglere med 1,6 millioner kroner.  
 
• arbeide for større åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF 
Vi har opprettet et konsultasjonsforum med norske frivillige organisasjoner. 

 

Utviklingspolitikk og menneskerettigheter 
Vi øker bistanden til fattige land og skal løfte bistanden til over en prosent av BNI i 
løpet av fireårsperioden. Samtidig bygger vi videre på arbeidet med styrking av 
demokrati og menneskerettigheter.  
 
 

• regjeringen vil at bevilgningene til utviklingssamarbeid skal nå målet om 1 prosent 
av BNI og at innsatsen deretter trappes ytterligere opp i perioden. 

Regjeringen øker bistanden med 2,23 milliarder kroner til 20,75 milliarder kroner. 
Dette betyr en økning fra 0,96 til 0,97 prosent av BNI. 
 
• være foregangsland for innføring av nye globale finansieringskilder 
Norge deltar sammen med blant annet Brasil og Frankrike i ledelsen for en 
internasjonal arbeidsgruppe om innovativ finansiering. I 2007 går også 140 millioner 
kroner fra CO2-avgiften fra flydrivstoff til å betale for medisiner for utviklingsland. 
Norge deltar i utviklingen av den nye opsjonsbaserte finansieringsmekanismen for 
vaksiner (IFFIm).  
 
• ta initiativ til løpende evaluering av bistand internasjonalt 
Evalueringsarbeidet har blitt styrket med personell og ressurser. Evalueringene 
følger de retningslinjene som er utarbeidet av OECDs bistandskomite (DAC) og vi 
samarbeider nært med andre giverland og -organisasjoner.  Regjeringen har 

 22



foreslått en uavhengig, felles evalueringsenhet for FN i høynivåpanelet om FN-
reform der statsminister Jens Stoltenberg er med og leder panelet.   
 
• støtte FNs nødhjelpsfond 
Regjeringen doblet bevilgningen fra 100 millioner kroner til 200 millioner kroner i 
2006. Vi bevilger minst 200 millioner kroner også i 2007. Norge er 3. største giver 
etter Storbritannia og Sverige. 
 
•  den multilaterale bistanden skal i økende grad  forskyves fra Verdensbanken til 

utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer. Norsk bistand skal 
ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering. 

Norge stiller ingen slike krav for norsk bistand. Norge går også gjennom 
Verdensbanken og det Internasjonale pengefondet (IMF) sin praksis for bruk av 
betingelser for støtte og lån og har tatt vårt syn med ledelsen og i diverse møter 
flere ganger. Regjeringen arrangerer en internasjonal konferanse om slik 
kondisjonalitet i Oslo i slutten av november 2006. 
 

• bidra til å sikre kvinners reproduktive helse 
Påbegynt arbeid med avkriminalisering av abort og med seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter. Norge har økt støtten til FNs befolkningsorganisasjon UNFPA 
med 70 millioner kroner. 

 
• fremme kvinner og likestilling i utviklingsprosessen 
En egen kvinnebevilgning for utviklingsarbeidet på 200 millioner kroner er 
opprettet. Den totale økningen til målrettede likestillingstiltak er på 390 millioner 
kroner. Evaluering av UDs strategi for kvinner og utvikling er gjennomført. Støtten 
til UNIFEM er økt fra 18 millioner kroner i 2005 til 20 millioner kroner i 2006 og til 
50 millioner kroner fra 2007.  Vi har også økt likestillingsfokuset i arbeidet med FN, 
Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene gjennom blant annet støtte til 
likestillingsfond. 

 
• øke engasjement mot hiv/aids 
Norge tar lederskap for neste påfylling av det globale fondet for aids, tuberkulose og 
malaria (GFATM) i 2007. Norge er også i ledelsen i arbeidet med helse/aids-
tjenester med særlig vekt på helsepersonellkrisen i Afrika. Det er bevilget 30 
millioner kroner ekstra til aidsbekjempelse i 2007. Norge øker støtte til og 
inkludering av mennesker som lever med hiv/aids. Det bevilges 140 millioner 
kroner til medisiner (se punkt om globale finansieringsmekanismer.) 

 
Norge har tatt til orde for at spesielt sårbare grupper må synliggjøres i kampen mot 
aids. Homofile, prostituerte og sprøytebrukere må sikres tilgang på forebygging og 
behandling. 

 
I Nordvest-Russland støtter Norge tiltak for å bremse den sterke spredningen av 
hiv-, og opplæring for helsepersonell i behandling av hiv-positive.  
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• sikre alle barn vaksiner og økt innsats for å redde barneliv 
Regjeringen har økt bevilgningen til Vaksinealliansen (GAVI). Bevilgningen er på 
500 millioner kroner årlig.  
 
I tillegg har vi påtatt oss en ledende rolle for å nå FNs tusenårsmål 4 om å redusere 
barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. Et viktig tiltak er bidrag til å styrke 
nasjonale helsemyndigheter på dette feltet. Aktiviteten vil konsentreres om land 
med høy barnedødelighet i Asia og Afrika. I budsjettet for 2007 økes støtten til 
tusenårsmål 4 initiativet om å redusere barnedødelighet med 300 millioner kroner, 
inkludert 50 millioner kroner til vaksinasjonsforskning. 
 
• fremme helse internasjonalt 
Initiativ for utenrikspolitikk og helse er startet opp i samarbeid med Frankrike, og 
flere andre land. Initiativet har norsk sekretariat. 

 
• lede arbeid for gjeldslette 
Regjeringen sletter den gjenværende gjelden fem land har til Norge fra 
skipseksportskampanjen (1976 – 1980), totalt 520 millioner kroner. Gjelden slettes 
ensidig og uten betingelser. Skipseksportskampanjen er betegnet som feilslått 
utviklingspolitikk og Regjeringen har tatt medansvar for gjelden. Regjeringen har 
godkjent norsk deltakelse i det internasjonale gjeldsletteinitiativet (MDRI). 
 

• arbeide for opprettelsen av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim 
gjeld.  

Norge har bestilt to studier om illegitim gjeld fra Verdensbanken og fra FN som vi 
venter resultatene av i løpet av vinteren. Arbeidet med å definere illegitimitet 
og med å opprette en gjeldsdomstol vil basere seg på dokumentasjonen som 
kommer fram i disse studiene. 

 
• aktivt arbeide for avskaffelse av dødsstraff i alle land 
Norge arbeider aktivt mot dødsstraff i multilaterale fora og tar opp spørsmålet 
bilateralt med en rekke land. 

 
• følge opp og videreutvikle MR-dialog 
Regjeringen har bidratt til å videreutvikle menneskerettighetssamarbeidet med 
Kina, Vietnam og Indonesia. Som et supplement til de årlige MR-
rundebordskonferanser med disse landene, er det iverksatt en rekke konkrete 
samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og organisasjoner på begge sider som 
deltar i de ulike arbeidsgruppene tilknyttet Rundebordene. Eksempelvis hadde årets 
norsk-kinesiske rundebordskonferansen den bredeste deltagelsen noensinne, med 
18 norske institusjoner og organisasjoner, samt at media for første gang fikk være 
tilstede. Det er gjennomført dialogmøter med Kina, Indonesia og Vietnam og global 
intermediadialog med Indonesia. Vi har startet prosjekt om 
menneskerettighetsdialoger i Utenriksdepartementet. 
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Vi har også, gjennom dialog med europeiske land, aktivt støttet opp om reform av 
Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å kunne håndtere raskt økende 
saksvolum. 
 

• kamp mot korrupsjon 
Det er opprettet et eget prosjekt i UD for å bekjempe korrupsjon. Regjeringen har 
null-toleranse for korrupsjon. 
 
Norge har ratifisert FN-konvensjonen mot korrupsjon, som er den overordnede 
rammeavtale for bekjempelse av korrupsjon globalt. Vi deltar i forberedelsene til 
den første statspartskonferansen for konvensjonen, med sikte på å fremme dens 
gjennomføring. 
 

Vi gir støtte til FN, Verdensbankens og de regionale bankenes anti-
korrupsjonsarbeid gjennom ulike fond.  
 

• innsats for menneskerettigheter 
Norge har tatt initiativ til et fond som skal bidra til å inkludere MR-hensyn i 
Verdensbankens analytiske og operasjonelle aktiviteter og støtte lånelandenes 
implementering av ratifiserte forpliktelser.  

 

• legge fram en handlingsplan for miljørettet bistand 
Regjeringen la i juni fram Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid. 
Handlingsplanen slår fast målet i Soria Moria-erklæringen om at Norge skal bli 
ledende på miljørettet bistand. I tillegg til miljøspesifikke tiltak, slår planen fast at 
miljøhensyn skal integreres i all norsk utviklingsbistand; både bilateral- og 
multilateral bistand, samt i støtte via frivillige organisasjoner, 
forskningsinstitusjoner og næringslivet. Miljørettet bistand er styrket med 355 
millioner kroner i 2007. 

 

• bekjempe urban miljøfattigdom 
Vi har inngått en avtale med FNs bosettingsprogram UN-HABITAT på områdene 
vann og sanitær, bolig- og infrastrukturutvikling i slummen, urbane landspørsmål, 
kvinners likestilling og ungdomsveiledning. Avtalen beløper seg til 100 millioner 
kroner over to år. 

 

• bidra til lokalt engasjement 
Regjeringen har økt støtten til norske kommuners bistandsarbeid fra 5 millioner 
kroner til 7 millioner kroner i 2007. 
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• samarbeide med utviklingsland om petroleumsforvaltning 
Regjeringen øker innsatsen innen petroleum og energi i utviklingsland med 270 
millioner kroner fra 2007. Det faglige samarbeidet for god og gjennomsiktig 
petroleumsforvaltning er styrka. Norge har økt støtten til investeringer i fornybar 
energi og til elektrifisering i Afrika og Asia. 

 

Forsvar og sikkerhet 
Norge er et land som fører en systematisk fredspolitikk internasjonalt, på mange nivåer. 
Regjeringen gjør Norge som fredsnasjon til en realitet gjennom økt innsats i 
internasjonale operasjoner. Samtidig jobber vi hele tiden med å reformere forsvaret til å 
møte nye behov.  
 
Regjeringen vil arbeide for en helhetlig sikkerhetspolitikk, for styrket 
samfunnssikkerhet og en god balanse i forholdet mellom militær og sivil beredskap. 
Regjeringen vil legge vekt på arbeidet for å forebygge konflikter. Dette arbeidet tar 
sikte på å styrke den internasjonale rettsorden med bedre styringsinstrumenter enn det 
globale samfunnet i dag har for å skape fred. 
 

• gjennomføre tiltak for å bedre Forsvarets økonomistyring. 
Økonomistyringen i Forsvaret har blitt forbedret på en rekke områder blant annet 
innenfor regnskaps- og lønnsarbeidet. Kontrollen med bruken av bevilgede midler 
er derfor betydelig forbedret. Forsvarets virksomhet ble gjennomført innenfor 
tildelte budsjettrammer på samtlige kapitler i 2005.  

 
Regjeringen har lagt frem en egen stortingsmelding om økonomistyring i Forsvaret, 
der virkningen av de tiltak som er iverksatt for å gjenopprette kontrollen med 
økonomistyringen i Forsvaret er evaluert. 

 
Regjeringen oppnevnte i januar 2006 et granskningsutvalg for IKT-kontrakter i 
Forsvaret. Bakgrunnen for oppnevnelsen var at departementet, gjennom interne 
undersøkelser, hadde avdekket brudd på anskaffelsesregelverket, interne rutiner og 
etiske retningslinjer. Rapporten fra utvalget (Dalseide-rapporten) ble lagt frem 16. 
juni 2006. Forsvarsdepartementet vil følge opp de foreslåtte tiltakene fra utvalget. I 
tillegg er det iverksatt ytterligere granskning av større IKT-kontrakter i Forsvaret.   
 
Forsvarsdepartementet har startet arbeidet med å gjennomgå erfaringene fra ned-
bemanning, privatisering og anbud i Forsvaret.  
 
Der det er mulig og hensiktsmessig vil regjeringen prioritere å effektivisere internt i 
Forsvaret, i stedet for å sette deler av virksomheten ut til eksterne aktører. 
Regjeringen har allerede besluttet ikke å gå videre med arbeidet med å omdanne 
Forsvarets logistikkorganisasjon/Tungt vedlikehold til statlig aksjeselskap. 
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Regjeringen har også stanset pilotprosjektet for bortsetting av basedriften på 
Haakonsvern. Regjeringen anser at det overordnede ansvaret for basedrift er en 
naturlig del av Forsvarets virksomhet. I tillegg er arbeidet som var startet med å 
vurdere bortsetting av vedlikeholdet av hjulgående materiell og mellomvedlike-
holdet av F 16-jagerfly stanset.  
 
Forsvarsdepartementet har evaluert systemet med horisontal samhandel (HS), og 
implementert forbedringstiltak i henhold til anbefalinger i evalueringsrapporten. 
Prinsippet om HS videreføres som en del av Forsvarets styringssystem. De tiltak 
som er identifisert og implementert er med på å forenkle og forbedre 
gjennomføringen av HS.  

 
• nedsette et bredt sammensatt utvalg for å forberede grunnlaget for en ny 

langtidsplan for Forsvaret fra 2009. 
Regjeringen oppnevnte 18. august 2006 et bredt sammensatt og rådgivende forsvars-
politisk utvalg. Utvalget skal vurdere og fremme forslag til prioriteringer knyttet til 
et bredt spekter av problemstillinger som vil stå sentralt i den videre utviklingen av 
Forsvaret. Utvalget skal levere sin rapport til forsvarsministeren innen utgangen av 
oktober 2007 og vil, sammen med forsvarssjefens forsvarsstudie, utgjøre de mest 
sentrale innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret for perioden 
2009-2012.  
 
• lage en handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse i Forsvaret 
Forsvarsministeren la i september 2006 frem ”Handlingsplan for forsvarssektoren - 
Holdninger, etikk og ledelse”. Planen skal støtte ledere, ansatte og vernepliktige, 
slik at alle som har sitt virke i forsvarsektoren er godt rustet til å håndtere 
utfordringer som har med etikk, holdninger og ledelse å gjøre.  

 
• sikre en god balanse mellom militær og sivil beredskap, og legge økt vekt på 

samfunnssikkerhet.   
Regjeringen har gjort endringer i heimevernsloven, slik at heimevernssoldater kan 
pålegges tjeneste i fredstid for å bidra til å avverge alvorlige trusler mot 
samfunnssikkerheten, blant annet for å sikre objekter og infrastruktur mot anslag, 
selv om tjenesten skulle gå ut over de årlig fastsatte antall tjenestedager til øving og 
trening. Regjeringens og Forsvarsdepartementets satsing på samfunnssikker-
het underbygges gjennom denne lovendringen.   
 
I april 2006 åpnet forsvarsministeren den nasjonale enheten NorCERT (Norwegian 
Computer Emergency Response Team). NorCERT er et nasjonalt koordinerende 
organ, og er et konkret eksempel på samarbeid på tvers av sektorer.  
 
Samfunnssikkerhet og sivilmilitært samarbeid gjelder også der Norge deltar i 
utenlandsoperasjoner. Norge er ledernasjon for et regionalt stabiliseringslag, (PRT - 
provincial reconstruction team), i Meymaneh, Afghanistan. Dette består av militære 
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og sivile elementer som skal støtte lokale myndigheter i å skape stabilitet og 
utvikling. 
 
• ikke avgi militære styrker til internasjonale operasjoner uten en forankring i FN-

pakten og et klart FN-mandat. 
Det er en forutsetning for norsk deltagelse i utenlandsoperasjoner at de er forankret 
i et klart FN-mandat eller annet anerkjent folkerettslig grunnlag, slik som 
selvforsvar eller invitasjon fra et lands lovlige myndigheter. Soria Moria-erklæringen 
er fulgt opp når det gjelder vårt internasjonale militære engasjement, gjennom 
uttrekkingen av norske soldater fra Irak, styrket innsats i Afghanistan og bidraget til 
Libanon.  
 
• pådriver for bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen og kjernefysisk nedrustning 
Det norske initiativet for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning (7-
landsinitiativet) er videreført og styrket, blant annet gjennom forslag om en pakke 
med konkrete tiltak som fremme av kjernevåpenfrie soner, økt åpenhet om 
beholdninger av kjernevåpen og tiltak for å redusere disse, forbud mot 
produksjoner av spaltbart materiale for våpenformål og å motvirke nye 
prøvesprengninger. I dette arbeidet er det nær kontakt med norske og 
internasjonale forskningsmiljøer, samt frivillige organisasjoner. Norge leder i høst 
arbeidet i FNs generalforsamlings komité for nedrustning og ikke-spredning. Dette 
er et klart uttrykk for den lederrolle Norge har på dette området. Regjeringen 
arbeider også for å få større oppmerksomhet i NATO om viktigheten av kjernefysisk 
nedrustning.  
 
• støtte internasjonale tiltak for begrensning av våpenhandel 
Norge har inntatt en pådriverrolle for å begrense våpenhandel, blant annet gjennom 
tilsynskonferansen for FNs håndvåpenprogram. Regjeringen støtter forslag om 
å drøfte nærmere arbeidet med en konvensjon om våpenhandel innenfor rammen av 
FN. Som et resultat av norsk innsats, er Norge invitert til å delta i en FN-gruppe om 
våpenmekling. 

 
• delta med sivilt og militært personell i FN-operasjoner, spesielt i Afrika 
Norge har besluttet å bidra med fire MTBer til UNIFIL-styrken i Libanon. 
Planleggingen av norsk deltakelse med om lag 200 personer i en FN-ledet operasjon 
i Darfur videreføres. Regjeringen har økt deltakelsen i FNs operasjon i Liberia 
og Sudan.  
 
Regjeringen er opptatt av at også Norge skal fortsette å bidra med politipersonell til 
ulike internasjonale operasjoner. Per i dag tjenestegjør 54 norske polititjenestemenn 
i slike operasjoner, hvorav 34 i FN-operasjoner. I tillegg til den norske 
politiinnsatsen er vi også opptatt av å støtte opp om reform av justissektoren i ulike 
land. Det gjør vi blant annet ved å yte rådgivning til myndighetene i bl.a. 
Afghanistan og Georgia.  
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• trekke norske styrker ut av Irak 
Regjeringen besluttet høsten 2005 å trekke det norske personellet ut av Irak. 
Personellet kom hjem ved årsskiftet 2005/2006. Trening av irakiske offiserer i 
Norge i regi av NATO videreføres. 
 
• styrke deltakelsen i ISAF, Afghanistan 
Den NATO-ledede operasjonen i ISAF i Afghanistan er ramme for Norges tyngste 
militære utenlandsengasjement, med en total deltagelse over 500 norske personell. 
Regjeringen har trappet opp innsatsen i ISAF. På denne bakgrunn er den norske 
deltakelsen i Operation Enduring Freedom (OEF) ikke fornyet. Regjeringen har 
iverksatt et arbeid for en styrket samordning av Norges innsats i Afghanistan, med 
sikte på en mer helhetlig tilnærming hvor sikkerhet og utvikling sees i 
sammenheng.  
 
Regjeringen har styrket det norskledete regionale stabiliseringslaget, (PRT - 
provincial reconstruction team), i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan. Videre 
stiller vi stabs-, logistikk, og sanitetspersonell til ISAFs regionale hovedkvarter i 
Mazar-e-Sharif. Særlig viktig i denne sammenhengen der den norske 
hurtigreaksjonsstyrken som også er forlagt i Mazar-e-Sharif, og som raskt skal 
komme de regionale stabiliseringslagene til unnsetning ved eventuelle angrep. 
Deltakelse i ISAF med ytterligere styrker vurderes fortløpende.  
 
• gjeninnføre særskilt stillingsvern for yrkesoffiserer  
Regjeringen har lagt frem forslag for Stortinget om å gjeninnføre det særskilte 
stillingsvernet mot oppsigelse for yrkesbefal tilsatt før forsvarspersonelloven trådte i 
kraft 1. januar 2005. Stortinget vedtok i 2004 ny lov om personell i Forsvaret, noe 
som blant annet innebar at det særskilte stillingsvernet for befal ble endret, og 
befalet likestilles med andre statsansatte. Endringen gjaldt også for yrkesbefal tilsatt 
før lovendringen trådte i kraft. Regjeringen har lagt frem et lovforslag om å 
gjeninnføre det særskilte stillingsvernet for yrkesbefal tilsatt før personellovens 
ikrafttredelse. 
 
• øke bevilgningene til Forsvarets musikk 
Forsvarets musikk er en viktig tradisjons- og kulturbærer i Forsvaret. Regjeringen 
har i 2006 og 2007 økt bevilgningene til Forsvarets musikk med totalt 5 millioner 
kroner i forhold til den forrige regjeringens forslag til budsjett for 2006.  

 

• øke tilskuddet til de nasjonale festningsverkene 
Regjeringen ønsker å ivareta de nasjonale festningsverkene gjennom vedlikehold 
slik at festningene fremtrer med verdighet. Vi har derfor økt tilskuddet til 
vedlikehold av nasjonale festningsverk. I Revidert nasjonalbudsjett for 2006 økte vi 
tilskuddet med 20 millioner kroner i forhold til forslag til budsjett for 2006 fra den 
forrige regjeringen, og i budsjettet for 2007 øker vi med 12 millioner kroner i 
forhold til saldert budsjett for 2006.  
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• sørge for at det blir enklere å få full erstatning for psykiske skader 
Regjeringen gjør det enklere å få erstatning for de som har fått psykiske skader 
etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Vi har nå senket kravene, slik at 
man vil kunne få full erstatning, selv om man ikke har 100 prosent invaliditet. 
Grensene er også justert for de som ikke har krav på full erstatning, slik at også 
disse vil få en større utbetaling. Ordningen har tilbakevirkende kraft.  

 

• investere i tørrdokk på Haakonsvern  
Regjeringen har besluttet å investere i en ombygget og utvidet tørrdokk på 
Haakonsvern i Bergen. Investeringen vil bidra til at vedlikeholdet av Sjøforsvarets 
nye fregatter kan foretas i Norge. Forsvarsdepartementet har også igangsatt et 
arbeid for å se på hvordan norsk verftsindustri og Forsvaret kan samarbeide om det 
totale vedlikeholdet av fregattene.  

 
• øke dimisjonsgodtgjørelse for de vernepliktige 
Regjeringen økte våren 2006 dimisjonsgodtgjørelsen for vernepliktige. Etter 12 
måneders førstegangstjeneste fikk soldatene en dimisjonsgodtgjørelse på 20 900 
kroner. Dimisjonsgodtgjørelsen er i 2007 foreslått økt ytterligere, til totalt 23 000 
kroner.  
 
• øke innsatsen for å få flere kvinner inn i Forsvaret  
Regjeringen har tatt viktige skritt for å få rekruttere flere kvinner til Forsvaret. 
Frivillig sesjon for kvinner er et viktig tiltak for å øke kvinneandelen. Kvinner født i 
1989 vil fra høsten 2006 av få innkalling til frivillig sesjon, som vil finne sted i 2007.  
 
Regjeringen har lansert en handlingsplan for gjennomføring av FNs 
Sikkerhetsrådsresolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen 
oppfordrer FNs medlemsland til å øke antallet kvinner i fredsbevarende 
operasjoner, både militært og sivilt. I handlingsplanen skisseres flere tiltak for å øke 
kvinneandelen i Forsvaret og dermed styrke likestillingsaspektet i internasjonale 
operasjoner.  

 
• beholde Forsvarets verksteder internt i Forsvaret 
I Soria Moria-erklæringen varslet regjeringen at vi ville foreta en gjennomgang av 
erfaringene med blant annet privatisering og anbud i Forsvaret. Regjeringen har nå 
besluttet å avslutte prosessen med å omdanne avdelingen for tungt vedlikehold i 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/TV) til statsaksjeselskap, og har lagt dette 
frem for Stortinget i budsjettet for 2007.  
 
Den forrige regjeringen gjennomførte i 2005 et utredningsarbeid med sikte på å 
omdanne FLO/TV til aksjeselskap. Vi har gjennomført en kvalitetssikring av det 
tidligere utredningsarbeidet, som bl.a. har inkludert en totaløkonomisk vurdering. 
Resultatet av analysen var at en omdanning ikke vil være lønnsom. Regjeringen har 
derfor besluttet å beholde Forsvarets verksteder internt i Forsvaret, og heller 
fortsette effektiviseringsarbeidet.  
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• styrke overvåkningskapasiteten 
Regjeringen har besluttet å starte et prosjekt for å skifte ut vinger på Luftforsvarets 
P-3 Orion maritime overvåkingsfly. Utskifting av vingene planlegges i perioden 2008 
– 2013. Utskiftningen vil gi flyene en levetid frem mot omkring 2030. For å 
opprettholde evnen til effektiv overvåking av Norges store havområder, er en slik 
flybåren maritim overvåkingskapasitet vesentlig. Med tanke på blant annet kontroll 
av de rike naturressursene i nordområdene gir Orion-flyene et viktig bidrag til 
Norges suverenitetshevdelse.    

 

Handel 
Norge er avhengig av handel og et velfungerende handelsregelverk for å opprettholde 
høy verdiskaping og et høyt velferdsnivå. Regjeringen prioriterer derfor handelsavtaler 
med land der en avtale vil kunne gi det største bidraget til økt samlet handel. Samtidig 
legger vi vekt på at vår handelsavtaler skal ivareta hensyn til miljø, faglige og sosiale 
rettigheter, matsikkerhet og utvikling i fattige land. Dette har vært sterkt vektlagt i 
Norges arbeid i WTO-forhandlingene.  
 
 

• Norge skal i WTO-forhandlingene om landbruk og om markedsadgang for andre 
varer enn landbruksprodukter arbeide for å gi land i sør tilstrekkelig handlingsrom 
til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og 
utviklingsnivå. 

 Det er bred oppslutning i WTO om at de minst utviklede land (MUL) ikke forventes 
å påta seg forpliktelser på tjenester eller å redusere sine tollsatser på varer i denne 
forhandlingsrunden. Norge har støttet aktivt opp om en slik tilnærming til MUL og 
generelt om asymmetri i favør av utviklingslandene. På grunnlag av Soria Moria -
erklæringen har regjeringen trukket alle norske krav i tjenesteforhandlingene som 
tidligere har vært stilt overfor MUL, samt de krav overfor øvrige u-land som berører 
viktige offentlige tjenester innen utdanning, strøm- og vannforsyning.  

 
Norsk støtte til beslutninger så langt i forhandlingene: 

1. Enighet om avvikling av all eksportstøtte på landbruksområdet innen 2013. 
2. Alle eksportsubsidier på bomull vil bli fjernet innen 2006.   
3. Toll- og kvotefri adgang for minst 97 prosent av alle varer fra MUL til markedene 

i i-landene og de u-land som ser seg i stand til det. (Norge har allerede i flere år 
gitt slik adgang for alle varer fra MUL.) 

4. Erkjennelse av problemene for land som vil miste eller få redusert sine 
preferansefordeler som følge av generelle tollreduksjoner (”preferanseerosjon”). 

5. Erkjennelse av at ambisjonsnivået for markedsadgang for landbruk og for 
industrivarer, inkludert fisk, må ses i sammenheng. Landbruk og NAMA skal 
likevel beholdes som klare atskilte forhandlingsområder. 

6. Erkjennelse av u-landenes behov for fleksibilitet mht hvilke forpliktelser de skal 
påta seg under GATS for handelen med tjenester.  
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7. Beslutning vedrørende TRIPS-avtalen som imøtekommer utviklingslandenes 
krav. 

 
Gjennom støtten vi gir gjennom UNCTAD på området handelsforhandlinger og 
”commercial diplomacy” settes utviklingslandene, spesielt afrikanske land og LDC, i 
stand til å forhandle seg til best mulig vilkår. Commercial diplomacy er kurs som 
tilbys utviklingslandenes forhandlere. 

 
• støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter 

(TRIPS-avtalen). 
Utviklingsland uten egen legemiddelindustri skal kunne importere rimelige 
legemidler mot livstruende sykdommer som hiv/aids fra andre på grunnlag av 
tvangslisens. Norge støtter at WTOs legemiddelvedtak fra 2003 dermed blir en 
permanent del av selve TRIPS-avtalen. Endringene vil tre i kraft når to-tredjedeler av 
medlemmene har gitt sitt samtykke.   

 
• legge vekt på økt åpenhet om hvilke anmodninger Norge sender til andre land i 

GATSforhandlingene, og så langt som mulig innenfor WTO-regelverket gi 
offentligheten innsyn i de anmodninger Norge mottar. 

Det har vært full offentliggjøring på ODIN av krav og motkrav i 
tjenesteforhandlingene. Regjeringen har samtidig lagt vekt på tett kontakt med 
Stortinget og det sivile samfunn, samt åpenhet i media, underveis i prosessen.  

 
• øke importkvotene for fattige land, også ikke-MUL land. Regjeringen vil målrette 

bistand mot å sette MUL-land i stand til å utnytte sine handelspreferanser. 
De minst utviklede land (MUL) kan eksportere sine varer toll- og kvotefritt til Norge 
i henhold til den norske tollpreferanse-ordningen for utviklingsland (GSP). 
Regjeringen har igangsatt en gjennomgang av GSP-ordningen.  En arbeidsgruppe 
startet i februar 2006 arbeidet med å vurdere mulighetene for forbedringer og 
forenklinger i ordningen, og vil se nærmere blant annet på spørsmålsstillingen om 
importkvoter for fattige land. Aid for Trade er støttet med 8 millioner kroner. 

 
• få på plass nye frihandelsavtaler 
En ny frihandelsavtale med Sør-Korea trådte i kraft 1. september 2006. Sør-Korea 
har omkring 48 millioner innbyggere og stor kjøpekraft. Utenom EU og Nord-
Amerika er det bare Kina og Japan som er viktigere handelspartnere for Norge.  
 
Det er undertegnet en ny frihandelsavtale med den sørafrikanske tollunionen (Sør-
Afrika, Botswana, Lesotho, Namibia og Swaziland) som ivaretar utviklingspolitiske 
hensyn samtidig som den gir Norge handelsmessige fordeler. Vi arbeider for at 
avtalen skal tre i kraft i begynnelsen av 2007. 
 
Regjeringens hovedprioritering er nye frihandelsavtaler med India, Japan, Kina og 
Russland. Asia er et satsingsområde og andre land i regionen er også aktuelle 
frihandelspartnere. 
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Regjeringen er tatt nye initiativer for å få gjenopptatt frihandelsforhandlingene med 
Canada som har vært fastlåste siden 2000. 

 

En moderne utenrikstjeneste 
• modernisere utenrikstjenesten i retning av en åpen, dynamisk og fremtidsrettet 

kunnskapsorganisasjon. 
Vi er i gang med å modernisere utenrikstjenesten. Ny organisasjonsstruktur i 
departementet innført 19.06.06 som reflekterer regjeringens politiske prioriteringer 
og konsentrerer ressursene. Det er blant annet opprettet en strategisk ledergruppe, 
og nye retningslinjer for ledelsesutvikling og lederevaluering er iverksatt. Andre 
prioriterte områder i reformarbeidet er arbeidsformer, personalpolitikk og 
kompetansekartlegging. 
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Kapittel 3. Den økonomiske politikken 
 
Arbeid til alle er hovedmålet i den økonomiske politikken. Det har aldri vært flere 
sysselsatte i Norge, og arbeidsledigheten nærmer seg et historisk lavt nivå. Vi legger til 
grunn at denne gode utviklingen vil fortsette også neste år. Utfordringen nå er å sørge 
for at sysselsettingen blir varig høy og at vi ikke igjen får kostnadspress som slår ut i ny 
ledighet. 
 

 
Hovedtrekkene ved utviklingen: 
 
Sysselsettingen har økt markert. Ifølge AKU var det sysselsatt 70 000 flere personer 
i perioden juni-august i år, sammenliknet med for ett år siden.  
Sysselsettingen vokser særlig sterkt innen forretningsmessig tjenesteyting. I tillegg har 
sysselsettingen økt mye i offentlig forvaltning, varehandel og i bygg og anlegg. Den 
sterke veksten antas å fortsette. I Nasjonalbudsjettet 2007 anslås sysselsettingen å 
vokse med 60 000 personer i 2006 og 30 000 i 2007. 
 
Arbeidsledigheten har falt den siste tiden. AKU-ledigheten utgjorde i perioden juni-
august i år 3,4 pst. av arbeidsstyrken. Dette er lavt i et historisk perspektiv.  
 
Den registrerte ledigheten utgjorde ved utgangen av september 2,4 pst. av 
arbeidsstyrken. Vi må tilbake til slutten av 1980-tallet for å finne en lavere registrert 
ledighet enn dette. 
 
Mangel på arbeidskraft. Stadig flere bedrifter melder om problemer med å skaffe 
kvalifisert arbeidskraft. Dette ser særlig ut til å gjelde byggenæringen og deler av 
industrien, men også tjenestenæringer melder nå om økte problemer. 59 pst. av 
virksomhetene i Norges Banks regionale nettverk rapporterer om problemer med å møte 
en økning i etterspørselen. SSBs konjunkturbarometer melder om den høyeste 
kapasitetsutnyttingsgraden i industrien siden 1997.  
 
Sykefraværet har gått opp, og utgjorde i 2. kvartal i år 6,6 pst. av arbeidsstyrken, mot 
6,3 pst. ett år tidligere. Det er det legemeldte sykefraværet som øker.  
Det samlede sykefraværet i 2005 tilsvarte om lag 120 000 årsverk. 
 

Retningslinjene for den økonomiske politikken 
Impulsene fra internasjonal økonomi er gunstige. Den økonomiske politikken har 
bidratt til den sterke veksten gjennom en ekspansiv pengepolitikk og en sterk vekst i 
kommunenes etterspørsel. 
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Regjeringen legger til rette for en fortsatt god utvikling i norsk økonomi. Samtidig 
gjennomfører vi sentrale deler av vår politikk. Selv om budsjettet for 2007 framstår som 
moderat ekspansivt, er merbruken av petroleumsinntekter fra de foregående årene 
betydelig redusert. Med en slik innretning av budsjettpolitikken ligger det an til noe 
lavere vekst i fastlandsøkonomien neste år enn i år og en mer stabil utvikling i 
arbeidsmarkedet. 
 

Skatte- og avgiftspolitikken 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 innebærer at det totale skatte- og 
avgiftsnivået bringes tilbake til 2004-nivå. I 2007 betyr dette en skatte- og avgiftsøkning 
på vel 2 milliarder kroner. I 2006-budsjettet økte vi skatte- og avgiftsnivået med 9,7 
milliarder kroner sammenlignet med budsjettforslaget til Bondevik II-regjeringen. 
Sammenlignet med den borgerlige Regjeringens siste statsbudsjett har vi dermed økt 
skatter og avgifter med til sammen nesten 12 milliarder kroner i 2006 og 2007 til 
sammen. Pengene vil bli brukt til mer velferd i tråd med våre valgløfter, og 
skattepolitikken er derfor et av de klareste eksemplene på kursendringen etter 
regjeringsskiftet. 
 
 

• videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som gjaldt for 2004. 
Med budsjettet for 2007 er nivået for skatter og avgifter ført tilbake til 2004-nivå.  
 
• jevne ut forskjellen i beskatningen av henholdsvis arbeids- og kapitalinntekter, blant 

annet ved å innføre skatt på aksjeutbytte. 
 

• bedret fordelingsprofil i inntektsbeskatningen.  
Regjeringen har gjort nødvendige satsreduksjoner i toppskatten for å følge opp 
skattereformens intensjon om å likestille skatt på inntekt og skatt på aksjer. 
Samtidig er det i 2006 og 2007 innført endringer for å bedre fordelingsprofilen: 
Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten ble lønnsjustert i 2006 og foreslås oppjustert 
fra 396 000 til 400 000 kroneri 2007. Innslagspunktet i trinn 2 ble senket fra 800 000 
til 750 000 kroner i 2006 og foreslås senket ytterligere til 650 000 kroner i 2007.  
 
Maksimal grense i minstefradraget for lønnsinntekt ble økt til 61 100 kroner i 2006. 
Satsen økte fra 31 til 34 prosent. For 2007 foreslås satsen i minstefradraget for 
lønnsinntekt økt ytterligere til 36 prosent., mens maksimalgrensen foreslås 
lønnsjustert til 63 800 kroner. Maksimalt minstefradrag for pensjonsinntekt ble 
lønnsjustert i 2006, og foreslås videre lønnsjustert i 2007 til 53 400 kroner. Satsen i 
minstefradraget for pensjonsinntekt ble holdt uendret i 2006, mens den foreslås økt 
med 2 prosentpoeng til 26 prosent i 2007. 
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For skoleelever og studenter som jobber litt ekstra ved siden av utdanningen vil det 
også være positivt at Regjeringen foreslår å heve den såkalte frikortgrensa fra 30 000 
til 40 000 kroner. 

 
Regjeringen foreslår også endringer i formuesskatten som bidrar til å forsterke den 
sosiale profilen. På den ene siden økes verdsettelsen av ligningsverdi på bolig og 
annen fast eiendom med 10 prosent. Og den såkalte aksjerabatten reduseres med 5 
prosent til 15 prosent. Videre settes verdien av andre fond enn aksjefond til 100 
prosent på linje med bankinnskudd.  

 
På den annen side økes bunnfradraget in formuesskatten fra 200 000 til 220 000 
kroner. Dette betyr at folk med de minste formuene får mindre eller ingen 
formuesskatt. Pensjonister med lav inntekt og netto formue utover bunnfradragene 
blir spesielt tilgodesett ved at det såkalte formuestillegget i 
skattebegrensningsregelen blir redusert. Dette gjør at effekten av økt formuesskatt 
dempes noe for denne gruppen. 

 
Summen av skatteendringene innebærer moderat skattelette eller uendret skatt for 
lave og middels inntekter, mens skatten økes sterkest for de med inntekter opp mot 
1 million kroner og høyere.  

 
• øke fradraget for fagforeningskontingent til det dobbelte av dagens nivå. 
Fradraget var 1800 kroner i 2005. I 2006 ble fradraget økt med 450 kroner. Det 
foreslås å øke fradraget med nye 450 kroner til 2700 kroner i 2007. Det vil si at 
halvparten av den varslede doblingen er gjennomført. 

 
• gjeninnføre grunnavgiften på engangsemballasje. 
Gjennomført i 2006, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006). 

 
• ha en gjennomgang av særavgiftssystemet for å endre avgifter som er en ulempe for 

norske produksjonsarbeidsplasser blant annet i konkurranse mot import. 
I budsjettet for 2007 varsler Regjeringen at den vil sette ned et utvalg som skal gå 
gjennom særavgiftene. Utvalget skal blant annet vurdere næringsvirkninger av 
særavgiftene. 

 
• ha en omlegging av bilavgiftene for å stimulere til sikrere og mer miljøvennlige 

biler. 
Regjeringen har påbegynt arbeidet med å vri bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. 
I budsjettforslaget for 2007 erstatter CO2-utslipp slagvolum som én av tre 
komponenter i beregningsgrunnlaget for engangsavgiften. Formålet med 
omleggingen er å bidra til at det omsettes kjøretøy med lavere CO2-utslipp. 
 
Dette er den største omleggingen av bilavgiftene på minst 10 år, og det skjer med en 
krystallklar miljøprofil. CO2-utslipp tas med i beregningsgrunnlaget for 
engangsavgiften, og vi varsler innføring av miljødifferensiert årsavgift som skal 
vektlegge blant annet Nox fra 2008. I tillegg er det allerede i RNB06 gitt lettelser til 
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alternative miljøvennlige drivstoff, og det fremmes nye lettelser i 2007 på dette 
området. 

 
• styrke Skatteetaten og intensivere arbeidet mot svart arbeid og skatteunndragelser. 
Regjeringen øremerket 10 millioner kroner ekstra i budsjettsalderingen for 2006 til 
økt kontrollarbeid i skatteetaten. I budsjettforslaget for 2007 er 10 millioner kroner 
øremerket en styrking av skatterevisorordningen. Det legges opp til å tilføre flere 
stillinger i fylker hvor politiet erfaringsmessig har liten kapasitet til å følge opp 
anmeldelser.  

 
Det arbeides med å opprette et offentlig utvalg mot skatteunndragelser og med å 
foreslå nye regler om tilleggsskatt.  
 
Skattedirektoratet vurderer på oppdrag fra Finansdepartementet en ordning med 
ansvar for hovedentreprenør for betaling av skatt og avgift i entreprisen. 

 
Skattedirektoratet vurderer på oppdrag fra Finansdepartementet om det bør 
innføres regler om at næringsdrivende normalt må benytte bank ved betaling til 
andre næringsdrivende. 

 
Regjeringen foreslår en reorganisering av skatteetaten i budsjettet for 2007. Saken 
er et eksempel på omstilling av statlig etat (med 6500 ansatte) med sikte på å flytte 
ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon, fra sentrale østlandsområde til 
Midt-Norge og Nord-Norge, for å intensivere kampen mot svart økonomi og 
skattekriminalitet. Reformen skjer i overensstemmelse med de ansattes 
organisasjoner.   

 
• at samboere som har bodd sammen i to år eller mer skal ha samme rett til fritak for 

arveavgift som ektefeller og samboere med barn. 
Gjennomført i budsjettet for 2006. 

 
• øke fribeløpet for ungdom. 
Nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås økt fra 29 600 til 39 600 kroner i 2007. 
Det vil si at den såkalte frikortgrensen øker fra 30 000 til 40 000 kroner. 

 
• beholde fradraget for gaver til frivillige organisasjoner. 
Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner er holdt nominelt uendret på 12 000 
kroner i 2006 og 2007. 

 
• gjøre generasjonsskifte i familiebedrifter lettere ved å gjennomgå arveavgiften. 
Gjennomført i budsjettet for 2006. Det ble innført rentefri betalingsutsettelse av 
arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter. Arveavgiften kan betales i 
avdrag over 7 år rentefritt. 
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• videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond- Utland 
Hittil har Statens pensjonsfond - Uland trukket seg ut av 19 selskaper med 
utgangspunkt i de etiske retningslinjene. 16 selskaper er ekskludert fordi de er 
involvert i produksjon av klasevåpen, landminer eller kjernevåpen. Ett selskap ble 
utelukket fordi de drev letevirksomhet i det okkuperte Vest-Sahara. Pensjonsfondet 
kjøpte seg inn igjen etter at selskapet avviklet sin aktivitet i Vest-Sahara. Med 
uttrekkene av selskapene Wal-Mart og Freeport fra Statens pensjonsfond – Utland 
har den etiske forvaltningen av petroleumsformuen fått en ny dimensjon. Våre 
investeringer skal ikke medvirke til alvorlige miljøskader og grove eller 
systematiske brudd på menneskerettigheter. 

 
• innføre kommunal frihet til å endre eiendomsskatten  
I Soria Moria-erklæringen slås det fast at eiendomsskatten fortsatt skal være en 
frivillig, kommunal skatt. I Revidert nasjonalbudsjett for 2006 ble virkeområdet til 
eigedomsskattelova utvidet, slik at den enkelte kommune kan velge å skrive ut 
eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen eller beholde den tidligere 
avgrensingen der bare eiendommer i områder som er ”utbygd på byvis” og ”verk og 
bruk”, kunne ilegges eiendomsskatt. 
 
• stramme inn på skattefavoriserte pensjonsspareordninger 
I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon, fjernes skattefordeler 
ved individuelle pensjonsavtaler (IPA) og individuelle og kollektive livrenter. 
 
• øke jordbruksfradraget 
Jordbruksfradraget økes med 283 millioner kroner i 2007, som varslet i forbindelse 
med jordbruksforhandlingene i 2006.  
 
• fremme miljøvennlig atferd 
I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil gjennomgå skatte- og 
avgiftssystemet med sikte på å foreta endringer for å fremme miljøvennlig atferd. 
Norge er i henhold til Göteborgprotokollen av 1999 forpliktet til å redusere de årlige 
utslippene av nitrogenoksider (NOx) til 156 000 tonn i 2010. Regjeringen foreslår 
derfor at det innføres en avgift på utslipp av NOx fra 1. januar 2007. Avgiften foreslås 
satt til 15 kroner pr. kg NOx-utslipp fra 1.1.07. SFT har analysert kostnader ved 
utslippsreduserende tiltak, og disse analysene kan tilsi at denne avgiftssatsen vil 
redusere utslippene med 25,000 tonn.  

 
Avgiften vil omfatte skip, fiskefartøy, luftfartøy og dieseldrevet jernbane med 
framdriftsmaskineri med samlet installert effekt over 750 kW, motorer, kjeler og 
turbiner i energianlegg med effekt over 10 MW og fakler på offshoreinstallasjoner 
og anlegg på land. Administrative hensyn har gjort at større utslippsenheter er 
omfattet av avgiften i første omgang. Ovner ilegges imidlertid ikke avgift. 
Begrunnelsen for dette er først og fremst at det er vanskelig å beregne NOx-
utslippene i store deler av prosessindustrien.  
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Regjeringen legger vekt på at utslippene av NOx reduseres uten at den økonomiske 
belastningen for næringene blir unødvendig høy. Det foreslås derfor 
kompensasjoner på om lag 400 millioner kroner til enkelte berørte næringer. 
 

• innføre CO2-avgift på bruk av gass 
I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil gjennomgå systemet for CO2-
avgift for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige 
alternativer. Innenlands bruk av gass er ikke omfattet av CO2-avgiften. Fra 2005 ble 
bruk av gass til de fleste industrielle formål, gasskraftverk og ilandførings- og 
prosesseringsanlegg omfattet av kvotesystemet. I klimasammenheng favoriseres 
bruk av gass på bekostning av andre renere energikilder, som bioenergi eller 
fjernvarme for avfallsforbrenningsanlegg.  I Soria Moria-erklæringen ble det varslet 
en gjennomgang av systemet for CO2-avgiften for å hindre at bruk av gass til 
oppvarmingsformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer.  

 
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2007 at det innføres en CO2-avgift på innenlands 
bruk av gass til oppvarming mv. i boliger og næringsbygg. Avgiften foreslås lagt på 
samme nivå som CO2-avgiften på lett fyringsolje, som for 2007 vil tilsvare 203 kroner 
pr. tonn CO2. For å ha tilstrekkelig tid til å avklare avgiftsutvidelsen med ESA 
foreslås det at avgiften innføres med virkning fra 1. juli 2007. Det foreslås også å 
innføre CO2-avgift på LNG-anlegget på Snøhvit med samme sats på for 
petroleumsvirksomheten på sokkelen. Inntektene vil gå inn i Statens pensjonsfond – 
Utland. 
 

• endre dokumentavgiften 
For å bidra til økt likestilling mellom samboerskap og ekteskap foreslår Regjeringen 
fra 1. januar 2007 å frita samboere for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til 
felles bolig ved samlivsbrudd. 
 
• fjerne el-avgift for skinnegående transport 
I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil fjerne kjørevegs-avgiften og el-
avgiften for jernbane. Fra 1. januar 2007 foreslår Regjeringen å fjerne el-avgiften for 
skinnegående transport. Fritaket gjelder også trolley-busser. 
 
• bidra til stabilitet i økonomien 
I Nasjonalbudsjettet 2007 anslås statsbudsjettets strukturelle, oljekorrigert 
underskudd til (70,4) milliarder kroner i 2007. Det er (nær 4 prosent) av anslått 
kapital i Statens Pensjonsfond-Utland ved inngang til budsjettåret. For 2006 anslås 
det strukturelle underskuddet til (62,9) milliarder kroner, om lag (7,3) milliarder 
kroner over 4-prosent, dvs. den såkalte handlingsregelen.  
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• heve beløpsgrensen for arbeid i hjemmet 
Den skattefri beløpsgrensen for arbeid i hjemmet når dette ikke er knyttet til 
næringsvirksomhet foreslås hevet fra 1000 kroner til 2000 kroner i budsjettet for 
2007. 
 
• gjeninnføring av skattefri avsetning til egenkapital for samvirkeforetak 
I statsbudsjettet for 2007 foreslås gjeninnført den tidligere ordningen med 15 
prosent skattefri avsetning til egenkapital for samvirkeforetak 
 
• innføre obligatorisk tjenestepensjon 
Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven pålegger 
nærmere bestemte foretak å opprette en tjenestepensjonsordning for 
arbeidstakerne, som tilfredsstiller kravene i foretakspensjonsloven eller 
innskuddspensjonsloven, og samtidig tilfredsstiller minstekrav som er nærmere 
angitt i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
 
• fjerne” snikskatter” 
Regjeringen har begynt et arbeid med å rydde opp i prisene på gebyrer. Gebyrer og 
sektoravgifter er ment å dekke kostnadene for en tjeneste som utføres. I dag betaler 
vi i mange tilfeller mer enn dette. Oppslutningen om en skattefinansiert 
velferdsmodell avhenger av at vi forstår når vi betaler skatt og når vi betaler for å få 
utført en jobb. Regjeringen har derfor begynt et arbeid med å gå gjennom hva de 
reelle kostnadene for et gebyr er. Gebyrene for tvangsforretninger og gebyrene som 
kreves inn av Statens vegvesen for utstedelse av førerkort, førerprøve mm reduseres 
med til sammen 270 millioner kroner i 2007. 

 
• øke taxfree-kvoten 
Taxfree-kvoten er økt juli slik at reisende kan ha med to eller fire flasker vin, 
avhengig av om de kjøper sprit eller ikke. Endringen innebærer at det blir mer 
samsvar mellom kvoten og størrelsen på flasker og kartonger 
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Kapittel 4. Næringspolitikk 

 

 
 
Fø
i s
bø
3,6
år
for
 
En
for
de
la 
 

 

 

Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte
økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være er et godt 
land å drive næringsvirksomhet i. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
rste halvår i 2006 ble det registrert til sammen 28 714 nye foretak i Norge mot 25 932 
amme periode i 2005. Dette er en økning på 10,7 prosent. Regnskapene til 
rsnoterte selskaper viste en driftsmargin på hele 21,4 prosent i årets første kvartal, 
 prosentpoeng mer enn i samme kvartal i fjor, og høyest målte driftsmargin de siste 

ene. Det går godt med norsk næringsliv og regjeringens politikk støtter opp om 
tsatt god utvikling.  

 sentral del av næringspolitikken er å bidra til omstilling. Når hjørnesteinsbedrifter 
svinner skal storsamfunnet stille opp. I Årdal og Skien har regjeringen bidratt til at 
t store flertall av de som mistet jobbene sine da Hydro nedbemannet og Norske Skog 
ned sine anlegg i dag er i full jobb igjen.   

• utvide området for direkte bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidler 
EFTAs overvåkningsorgan ESA, har godkjent Norges forslag til nytt virkeområde 
for de direkte bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene. Virkeområdet vil 
utvides med 24 kommuner fra 1. januar 2007. Det nye virkeområdet skal gjelde for 
perioden 01.01.2007 – 31.12.2013. I denne omgang er det bare selve virkeområdet 
for bedriftsrettede distriktspolitiske ordninger som er blitt godkjent av ESA. Neste 
skritt blir at ESA behandler notifikasjoner av ordninger knyttet til det 
distriktspolitiske virkeområdet. Det distriktspolitiske virkeområdet avgrenser 
bruken av distriktsrettede risikolån og tilskudd til bedrifter gjennom Innovasjon 
Norge. 

• øke støtten til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, herunder 
investeringstilskuddet, SIVA og de regionale utviklingsmidlene, samt gjeninnføre 
kommunale næringsfond. 

Vi foretok en kraftig styrking av Innovasjon Norges bevilgninger til innovasjon og 
nyskaping i budsjettet for 2006. De landsdekkende bevilgningene til disse formålene 
ble økt med 307 millioner kroner i 2006 sammenlignet med budsjettet for 2005. 
Denne satsingen videreføres i regjeringens budsjettframlegg for 2007. Likeledes 
styrket vi SIVAs landsdekkende bevilgning til ulike utviklingsaktiviteter, fra 15 
millioner kroner i 2005 til 30 millioner i 2006. Regjeringen foreslår å øke denne 
bevilgningen til 31 millioner kroner i 2007. 
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Økningen av de regionale utviklingsmidlene er økt med 42,5 millioner kr fra saldert 
2005 til saldert 2006. Fra 2006 til 2007 økes disse med ytterligere 97 millioner 
kroner. Midlene blir benyttet til bedriftsstøtte i Innovasjon Norge 
(investeringstilskudd).   

 
• gjeninnføre kommunale næringsfond 
Det ble skjønnstildelt 100 millioner kroner til kommunale næringsfond på budsjettet 
i 2006. Samme nivå på bevilgningen videreføres på budsjettet for 2007. 
 
• øke offentlige bevilgninger til såkornkapital. Fokus må omfatte en større del av 

virksomhetens aktiviteter enn bare produktutviklingen. Vi vil at den landsdekkende 
såkornordningen knyttet til universitetene også bør omfatte Universitetet i Tromsø. 
Ordningen i Tromsø bør samordnes med den distriktsrettede låneordningen. 

Regjeringen har arbeidet med å opprette landsdekkende og distriktsrettede 
såkornfond fond som vil kunne gjøre det enklere å få frem nyskapende prosjekter. 
Det skal etableres totalt seks distriktsrettede fond. Fondet i Bodø er allerede 
operativt, mens flesteparten av de resterende skal være plassert i 2006. Disse vil 
være lokalisert i Førde, Tromsø, Namsos og i Innlandet. Regjeringen har besluttet å 
legge ett distriktsrettet såkornfond til Tromsø. NorInnova er gitt i oppdrag å forvalte 
fondet.  
 
• øke bruken av statlige forsknings- og utviklingskontrakter. Vi vil konvertere deler av 

statsgjelden til SIVA til egenkapital. 
Regjeringen har økt bevilgningen for 2006 til forsknings- og utviklingskontrakter 
med 87,1 millioner kroner til totalt 244,6 millioner kroner. Det foreslås at satsingen 
fra 2006 videreføres med en bevilgning på 245 millioner kroner i statsbudsjettet for 
2007.  

 
I 2006 tilførte Regjeringen SIVA 50 millioner kroner i egenkapital. I statsbudsjettet 
for 2007 foreslås 50 millioner av gjelden konvertert til egenkapital. Med dette vil 
konvertering av gjeld på totalt 150 millioner kroner være sluttført.  

 
• utvikle sentra for spisskompetanse rundt om i landet, og sentra for fremragende 

forskning knyttet til universitetsmiljøene. 
De 13 sentre for fremragende forskning ble etablert 2002 er under evaluering. 
Ordningen skal utvides fra 2007. 98 nye søkere har meldt seg.  
 
Regjeringen har øremerket 36 millioner kroner i 2006 til et nytt program kalt for 
Norwegian Centres of Expertise (NCE). Innovasjon Norge, SIVA og Norges 
forskningsråd har det operative ansvaret for programmet. Programmet skal bidra til 
å styrke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte 
regionale næringsklyngene i Norge.  Programmet skal tilby finansiell og faglig 
støtte til gjennomføring av langsiktige og målrettede utviklingsprosesser. Støtten fra 
programmet skal bidra til å redusere hindringer for samarbeid mellom aktører, 
akselerere gjennomføringen av viktige utviklingsprosesser og –prosjekter, samt 

 42



koordinere og målrette private og offentlige innsatser for å utvikle klyngen. Seks 
miljøer har fått NCE-status i 2006. Programmet er foreslått videreført i 2007. 
Kommunal- og regionaldepartementet vil bevilge 30 millioner kroner ihht den 
planlagte opptrappingen av programmet i 2007.  

 
• i større grad arbeide for å utvikle regionale verdiskapingsmiljøer. 
Som et ledd i regjeringens arbeid med å utvikle regionale verdiskapingsmiljøer, 
opererer Innovasjon Norge Norwegian Centres of Expertise (NCE). -programmet . 
Det er satt av 15 millioner kroner til dette og 20 millioner til ARENA-programmet. 
Programmet Virkemidler for regionalt FoU og Innovasjon (VRI) følger også opp 
dette.  Flere departementer bidrar økonomisk til dette arbeidet. 
 
• forbedre norsk patentpolitikk slik at vi kan sikre patentrettigheter på høyde med 

våre konkurrentland. 
Regjeringen har besluttet å gå inn for norsk medlemskap i Den europeiske 
patentorganisasjonen EPO, senest fra 2008. Dette vil gjøre det lettere for norske 
bedrifter å konkurrere i det europeiske markedet, og det blir enklere og billigere å 
sikre seg patent i Europa.  
 
Regjeringen har inngått et samarbeid mellom Danmark, Island og Norge om 
etablering av et Nordisk patentinstitutt, NPI. Regjeringen har satt i gang et 
kompetansehevingsprosjekt knyttet til immaterielle rettigheter. Et bredt 
sammensatt forum skal gi råd om tiltak for å heve næringslivets kompetanse om 
rettighetsbeskyttelse.   

 
• utvide ordningen med etableringsstipend til gründere i regi av Innovasjon Norge og 

utrede opprettelsen av en Gründer-bank. 
Regjeringen viderefører ordningen med etablererstipend finansiert gjennom 
Innovasjon Norge. I regjeringens eierskapsmelding varsles en gjennomgang av 
gründerfinansieringen, herunder eventuell opprettelse av en gründerbank 
 
• utvikle en nasjonal handlingsplan for kvinnelige entreprenører og opprette 

finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og entreprenørskap 
blant kvinner. 

Regjeringen satser på kvinnelige bedriftsetablerere og bidrar med 10 millioner 
kroner til et nytt program for kvinner og entreprenørskap, GRO-programmet. 
Programmet vil bli håndtert av Innovasjon Norge. 
 
• etablere nye ordninger for å sikre bedre kapitaltilgang til norske bedrifter. Et eget 

fond med betydelig kapitalbase skal utredes. 
Den betydelige satsingen på Innovasjon Norge og SIVA fra budsjettet i 2006 også i 
2007 videreføres for å bidra til bedret kapitaltilgang til norske bedrifter. Regjeringen 
har styrket bevilgningen til tilskudd, samt tapsfond for risikolån og garantier 
gjennom Innovasjon Norge med 18 millioner kroner i forhold til 2005 budsjettet. De 
landsdekkende og distriktsrettede såkornordningene er på plass.  
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Garantirammen for GIEKs Alminnelige ordning økes fra 40 til 50 milliarder kroner 
og rammen for GIEKs U-landsordning økes fra 1,5 til 2,1 milliarder kroner. 
Utvidelsen av rammene bidrar til å sikre finansiering for norsk eksportrettet 
industri. 
 
• satse på romfart 
Regjeringen har forpliktet seg ved den europeiske romorganisasjonen ESAs 
ministerrådsmøte i desember 2005 til å delta med 122,5 millioner euro i ESAs 
programmer over de neste årene. Dette vil ha stor betydning for norske 
teknologibedrifter og forskningsmiljøer som deltar i ESAs programmer. 

 
• utrede en næringsretta designpakke, som inkluderer utdanning, viktige næringer og 

industrimiljøer og Innovasjon Norge. 
Regjeringen har lagt fram en næringsrettet designpakke i juni 2006. I designpakken 
ligger det et knippe tiltak som skal bidra til holdnings- og adferdsendringer når det 
gjelder bruk av design i næringslivet. 

 
• gjennomgå den regionale transportstøtteordningen og vurdere om den skal økes og 

hvilke næringer den skal omfatte. 
EFTAs overvåkingsorgan ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional statstøtte 
som skal gjelde i perioden 1.1.2007 til 31.12.2013. Fra 1.1.2007 gjennomføres 
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA). Som følge av gjennomføringen 
av DA vil dagens nasjonale transportstøtteordning opphøre fra og med 1.1.2007. 
Hvert enkelt fylke har mulighet til å innføre en regional transportstøtteordning. 
Opplegget for en slik regional transportstøtteordning må først godkjennes av EFTAs 
overvåkingsorgan ESA. Den regionale transportstøtteordningen vil, forutsatt 
godkjennelse fra ESA, tre i kraft fra 1. 1. 2007, i fylker som oppfyller kriteriene for 
transportstøtte, og som selv ønsker å innføre ordningen. 

 

Fiskeri- og havbrukspolitikk 
Fiskeri- og havbrukspolitikken vår skal bidra til langsiktig miljømessig forsvarlig 
verdiskaping for hele samfunnet og samtidig bidra til rettferdig fordeling av ressursene. 
Verdiskapingen av våre nasjonale fiskeressurser skal i størst mulig grad komme 
kystsamfunn som er avhengig av fiskeriene, til gode. Ved å balansere disse hensyn vil 
vi føre en ny og helhetlig fiskeri- og kystpolitikk. Vi satser stort på et marint 
verdiskapingsprogram som skal øke den nasjonale verdiskapingen innen fiskeri- og 
havbruksnæringa. 
 

• fiskeressursene må forvaltes med sikte på høyest mulig langsiktig ressursuttak 
innenfor bærekraftige rammer, og et mest mulig stabilt uttak fra år til år. Vi vil at 
kvoteåret skal gjøres mer fleksibelt. Ressurskontrollen må styrkes, det må være krav 
til meldeplikt om når og hvor fangst fra større fartøy skal landes, og hyppigere 
kontroller om bord. 
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Hele 90 prosent av bestandene vi fisker på forvaltes sammen med andre land. Det 
gjennomføres årlige forhandlinger om det totalkvantum som skal fiskes og fordeling 
mellom partene. For første gang siden 2003 ble det inngått bilaterale avtaler med 
Russland og EU om forvaltning av norsk vårgytende sild. Målsettingen er en flerårig 
femparts avtale hvor også Island og Færøyene er med. Nytt av året er kyststatsavtale 
mellom Island, Færøyene, EU og Norge om forvaltning av kolmulebestanden.  
 
Det er også innført nasjonale reguleringstiltak i 2006, som strengere 
kysttorskforvaltning, forbud mot direktefiske etter blåkveite, bortsett fra 
et begrenset kystfiske og strenge reguleringstiltak for tobis og øyepål for å 
gjenoppbygge bestandene.  
 
Ressurskontrollen er styrket gjennom økt støtte til Fiskeridirektoratet på 15 
millioner kroner i 2006 og 7,5 millioner kroner i 2007, til sammen 22,5 millioner 
kroner, til bekjempelse av ulovlig overfiske. 

 
De økte ressursene til kontrollarbeid er brukt til økt bruk av elektronisk kontroll- 
informasjonsutveksling og felles inspeksjoner med andre land, økt samarbeid 
mellom ulike etater nasjonalt og internasjonalt (politi, skatt, toll, Kystvakt, 
Fiskeridirektorat), samt økt frekvens av inspeksjoner sammen med andre land i 
europeiske havner. Landing av ulovlig fangst er dermed vanskeliggjort for svartfiske 
(UUU)-operatørene.  

 
Samarbeidet med EU-kommisjonen er økt betydelig med sikte på å samarbeide tett 
om forbedret ressurskontroll. Norge har fremmet forslag i FN og FAO for å få et 
bedre havnestatsregime som kan stanse landinger av ulovlig fanget fisk. Styrket 
innsatsen i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner som den nordøstatlantiske 
fiskerikommisjonen (NEAFC) og den nordvestatlantiske 
fiskeriforvaltningsorganisasjonen (NAFO).  

 
• styrket ressurskontrollen med krav til meldeplikt om når og hvor fangst fra større 

fartøy skal landes, og hyppigere kontroller om bord. Økt oppfølging av svartfiske-
fartøy overfor andre land. 

Regjeringen styrker innsatsen for å stoppe svartfisket. Viktige tiltak er økt 
havnekontroll, modernisering av rapporteringssystemer og internasjonalt samarbeid 
for å styrke regelverket. Vi vil nekte landinger i Norge fra fartøy som tidligere har 
deltatt i svartfiske, nekte omlasting i havn og nekte bunkers og støttefunksjoner i 
havn for slike fartøy og kreve at et fartøys flaggstat bekrefter at fisken er fanget 
innenfor regelverk og kvoter 
 
Regjeringen styrker derfor Kystvaktens budsjett med 18 millioner kroner. Dette 
kommer i tillegg til styrkingen på 15 millioner kroner som Regjeringen fikk 
gjennomført i 2006-budsjettet. Fiskeridirektoratet er styrket med 15 millioner kroner 
i 2006 og 7,5 millioner kroner i 2007, til sammen 22,5 millioner kroner til 
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bekjempelse av ulovlig overfiske. 
 
Det er videre iverksatt økt frekvens av inspeksjoner sammen med andre land i 
europeiske havner.  

 
 
• fiskeforedlingsindustrien skal sikres stabil tilgang på råstoff. Langsiktige avtaler 

innenfor rammene av råfiskloven kan bare settes til side for å sikre leveranse fra 
små fartøy som ikke kan levere annet sted. Fiskeråstoffet skal som hovedregel 
foredles ved anlegg på land. Regelverket for produksjon om bord skal være mest 
mulig likt regelverket for produksjon på land. 

Prøveordningene med langsiktige leveringsavtaler innenfor råfiskloven er 
videreført.  
 
• kongekrabben er en fremmed art i norsk fauna. Vi vil gå gjennom 

evalueringsrapporten om forvaltningen av kongekrabbe når den foreligger, samt 
gjennomgå mandatet for å sikre at spørsmål om fritt fiske i norsk forvaltningssone 
blir vurdert. 

Rapporten fra arbeidsgruppen ble levert mars 2006. Flere av arbeidsgruppens 
forslag er allerede iverksatt i forbindelse med regulering av fangsten i 2006.  

 
• dagens distriktskvoteordning forsterkes og tas mer aktivt i bruk. Nasjonale 

myndigheter skal årlig kunne avsette inntil 10 prosent av den nasjonale kvoten til 
landing og bearbeiding i spesielt utsatte distrikter for å sikre sysselsettingen i 
industrien. Fartøy i alle deler av landet som ønsker å levere fisk for bearbeiding i 
den aktuelle regionen, skal behandles likt. Regionale myndigheter tilbys å fordele 
disse landingene til de områder og virksomheter som i kortere eller lengre tid har 
behov for slike spesielle virkemidler. 

Regjeringen har avsatt 3 484 tonn av torskekvoten til en prøveordning med 
distriktskvoter. Hensikten er å tilføre råstoff til fiskeindustribedrifter i definerte 
distrikter for å fremme aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Kvantumet er fordelt 
på de tre nordligste fylkene. Fylkeskommunene skal definere hvilke landområder i 
sitt fylke som skal tildeles råstoff. Fartøy i de gruppene kvoten er avsatt fra, kan 
søke om å få delta i dette fisket. Det stilles krav om at råstoffet skal leveres fersk og 
at det skal bearbeides i industribedriftene.  
 
• sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom fortsatt støtte til mottaksstasjoner 

og styrke bevilgningen til føringstilskuddet. 
Støtten til mottaksstasjoner er videreført, og føringstilskuddet, som er tilskudd til 
båter og fiskeindustri for å redusere fraktutgiftene, er styrket med 1,5 millioner 
kroner i 2006. 
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• leveringsvilkårene må håndheves strengt slik at konsesjoner ved grove brudd blir 

inndratt. 
Vi har fått foretatt en evaluering av leveringsvilkårene for trålerflåten. Forslag som 
innebærer en innskjerping av reglene er sendt på høring. 
 
• videreføre kondemneringsordninger. 
Kondemneringsordninger er strukturtiltak for å få ned overkapasiteten i flåten. De 
finansieres gjennom strukturfondet, som finansieres av det offentlige samt med en 
strukturavgift næringa betaler. Ordningen er videreført. 
 
• gjøre en aktiv innsats overfor myndighetene i våre naboland og i det internasjonale 

reguleringsutvalget for å hindre overfiske og uregulert fiske, særlig i Barentshavet, i 
Nordsjøen og i internasjonale farvann. 

Norge har styrket innsatsen i forhold til våre naboland og i internasjonale fora for å 
hindre overfiske og svartfiske. Vi har tatt initiativ til overfor Russland på politisk, 
administrativt og vitenskaplig plan og vi har tatt initiativ overfor aktuelle havnestater 
for å få på plass bedre regelverk for bekjempelsen av overfisket. Vi har fornyet og 
utvidet kontrollavtaler med Island og Færøyene. Inngått nye kontrollavtaler med 
Portugal (februar 2006), Litauen (august 2006) og Marokko (september 2006). 

 
Samarbeidet med EU-kommisjonen er økt betydelig med sikte på å samarbeide tett 
om forbedret ressurskontroll. Norge har fremmet forslag i FN og FAO for å få et 
bedre havnestatsregime som kan stanse landinger av ulovlig fanget fisk.  

 
Videre er innsatsen styrket i regionale fiskeriforvaltnings-organisasjoner som den 
nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) og den nordvestatlantiske 
fiskeriforvaltningsorganisasjonen (NAFO).  

 
Norge har også arrangert to større multilaterale ministerkonferanser i 2006 – den 
Nordatlantiske fiskeriministerkonferansen og rundebordskonferansen om tiltak mot 
svartfiske.   

 
• Fiskeridirektoratet og Kystvakten må sikres økte økonomiske ressurser for å stoppe 

uregulert fiske. 
Bevilgningen til Kystvakten er økt med totalt 33 millioner kroner i 2006 og 2007. 
Dette har resultert i økt operativ aktivitet, og styrket Kystvaktens 
myndighetsutøvelse og ressurskontroll (se punkt over).  

 
• etablere et system med offisiell kvalitetsmerking av norske fiskeprodukter. 
Det er lansert en kvalitetsmanual for skrei. Det jobbes videre med kvalitetsmanualer 
for andre arter.  
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• utvikle et verdiskapingsprogram for fisk, med spesiell fokus på fersk fisk, og sette i 

verk en nasjonal satsing på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter. Formålet 
er å utvikle nye og mer forbrukervennlige produkter, utvikle gode logistikkløsninger, 
øke kunnskapene om internasjonale markedsmuligheter, drive markedstilpasset 
utviklingsarbeid og å styrke markedsarbeidet i Norge og internasjonalt. 

Vi har bevilget totalt 75 millioner kroner til et marint verdiskapingsprogram. 
Programmet skal bidra til økt markedsorientering av norske sjømatbedrifter langs 
hele verdikjeden. Økningen i 2007 skal i hovedsak gå til å styrke lønnsomt marint 
næringsliv i områder med særlige omstillingsbehov. Denne delen av programmet 
skal samordnes med region- og distriktspolitikken til regjeringen. Programmet har 
blant annet fokus på utnyttelse av fersk fisk, torsk i oppdrett og fangstbasert 
akvakultur, utnyttelse av biprodukter og økologisk akvakultur. 
 

• arbeide for å gjøre oppdrettsnæringa bærekraftig. 
Bærekraftighet er et grunnleggende krav i den nye akvakulturloven, som trådte i 
kraft 1.1.2006. Rømming av oppdrettsfisk er næringas viktigste miljøutfordring. 
Innføringen av nasjonale laksefjorder begrenser oppdrettsaktiviteten i de mest 
sårbare områdene. Vi har utviklet en tiltaksplan mot rømming ” visjon nullflukt”, og 
nedsatt en nasjonal rømmingskommisjon. Det er innført nye tekniske krav til 
oppdrettsanleggene. I 2007 styrkes arbeidet mot rømming med ytterligere 2 
millioner.  
 
• ha økt marin forskningsinnsats og styrking av marint innovasjonsprogram, for å 

legge til rette for forskning, utvikling av nye produkter, og marin teknologi. 
Økning i budsjett marin forskning for 2007. NOFIMA etableres fra 1.1.2007. Det 
skal bidra til mer effektiv og målrettet blå-grønn forskning. Fiskeri- og 
havbruksnæringens forskningsfond skal evalueres. 
 
Det er også initiert en forskningssatsing i forhold til sykdomsbekjempelse hos 
oppdrettstorsk for å legge til rette for videre vekst og lønnsomhet i 
torskeoppdrettsnæringen.  
 
Innenfor forskningssektoren har vi lagt vekt på å styrke satsingen på trygg og sunn 
sjømat. Vi har til sammen økt bevilgningene til NIFES med 6,5 millioner kroner. 
Økningen skal gå til overvåking av fremmedstoffer ved kysten og i havet ved 
samordning og mer systematisk prøvetaking.  Dokumentasjonen vil bli publisert i 
Sjømatdata på internett.  

 
• gjennomgå konkurranseforholdene i havbruksnæringen. Det forutsettes et tak for 

eierskap som er vesentlig lavere enn i dag. Eventuelt nye konsesjoner bør ha som 
mål å styrke små mellomstore aktører. 

Eiertaket ble senket ved forskriftsendring i desember 2005.  
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• utforme strukturtiltak i tråd med målene om å sikre fiskeressursene som felles 
eiendom, sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten, og samtidig 
sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom.  

Regjeringen vil sette i verk en bred utredning for å vurdere hvordan de 
strukturtiltakene som er gjennomført, virker i forhold til disse målene. Mens 
utredningen pågår er adgangen til omsetning av kvoter og rettigheter fristilt fra 
fartøy fryst, og driftsordningen videreført. Strukturutvalget leverte sin innstilling 19. 
august 2006. Innstillingen er sendt på høring med frist 10. oktober.  
 
• opprette rekrutteringskvoter eller andre ordninger som sikrer ungdom en veg inn i 

fiskerinæringen. Regjeringen vil legge til rette for å få ungdom til å søke fag innen 
fiskeri- og havbruk. 

Et rekrutteringsutvalg har gjennomgått utfordringene med å rekruttere ungdom til 
fiskeryrket, samt få ungdom til utdanne seg fiskeri- og havbruksrelaterte fag. 

 

Industri 
Vi har nådd viktige mål i næringspolitikken. Regjeringen legger til rette for satsing på 
fremtidige arbeidsplasser. Aldri har flere vært i arbeid og ledigheten så lav.  
Foreløpige tall for 2006 viser at nyinvesteringene i industrien vil beløpe seg til 20,7 
milliarder kroner. Dette er 7 prosent over tilsvarende anslag for 2005 og et høyt nivå 
historisk sett. Anslaget for 2007 ligger 7 prosent over tilsvarende anslag for 2006.  
 
 

• sette inn bedrifts- og bransjerettede tiltak for å opprettholde og utvikle framtidsrettet 
industrivirksomhet. 

Regjeringen har etablert et nytt program i regi av Norges forskningsråd som støtter 
de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i næringslivet uavhengig av 
bransje. Dette er et ledd i regjeringens satsing på næringer og områder der Norge 
har fortrinn og stort verdiskapingspotensial. Veksten i bevilgningene til Innovasjon 
Norge, SIVA og Norges forskningsråd i 2006 er på 507 millioner kroner.  
 
Regjeringen har styrket Innovasjon Norges satsing på maritim utvikling med 20 
millioner kroner. I tillegg har Innovasjon Norge avsatt 31 millioner kroner til 
utvikling av nye programmer hvor fokusområder blant annet er olje og gass og ny 
energi. SIVA gjennomfører et eget program for utvikling av nye ideer med utspring i 
store moderbedrifter (industri-inkubatorprogram). Dette har fått støtte på 10 
millioner kroner i 2006, og økt til 14 millioner kroner i 2007.  
 
I 2007 legger regjeringen opp til en økning i budsjettet til romvirksomhet, ordningen 
med forsknings- og utviklingskontrakter og programmer i Norges forskningsråd 
med til sammen om lag 170 millioner kroner.  
 
Næringsrettet forskning gjennom brukerstyrt innovasjonsarena vil bli styrket med 20 
millioner kroner fra avkastningen fra fondet for forskning og nyskaping i 2007. 
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Regjeringen har i 2006 innført en ny ordning rettet mot maritim utvikling og 
innovasjon under Innovasjon Norge. Ordningen er på 20 millioner kroner i 2006 
og foreslås økt til 25 millioner kroner i 2007. Av de 25 millioner kronene i 2007 er 10 
millioner kroner øremerket utvikling av teknologi som vil bidra til å redusere det 
norske NOx-utslippet. I tillegg er bevilgningen til maritim forskning gjennom Maroff-
programmet i Norges Forskningsråd økt med 30 millioner i 2006 og med ytterligere 
20 millioner i 2007. Dette gir en total bevilgning på 90 millioner i 2007. Av disse er 20 
millioner kroner øremerket utvikling av teknologi som vil bidra til å redusere norske 
NOX-utslipp. 

     
Regjeringen foreslår videre en utvidelse av det sentrale statlige organ for 
garantistillelser og kredittforsikring av eksportkreditter (GIEK) sin ramme for 
alminnelig garantiordning fra 40 til 50 milliarder kroner, og en utvidelse av rammen 
for U-landsordningen fra 1,5 til 2,1 milliarder kroner. 

 
• iverksette tiltak for å dempe den negative virkningen for de kraftforedlende bedrifter 

som har fått økte utgifter på grunn av økning i påslaget på nettariffen. 
I budsjettet for 2006 bevilget regjeringen 30 millioner kroner til utjamning av nett-
tariffen.  

 
• sikre et effektivt importvern innenfor gjeldende avtaler som en forutsetning for en 

innovativ og offensiv næringsmiddelindustri. 
Regjeringen har i WTO-forhandlingene arbeidet for å sikre et effektivt importvern.  

 
• gjennom strategisk satsing gjøre norsk industri ledende innenfor miljøforbedringer. 

Det vil gi vårt næringsliv et forsprang og nye salgsprodukter, når nye internasjonale 
krav til BAT (best tilgjengelige teknologi) økes og når markedene for miljøvennlig 
energi og produkter vokser. 

Det nye programmet regjeringen har etablert i Norges forskningsråd som støtter de 
beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene, har gitt støtte til en rekke 
miljørelaterte prosjekter. 
 
• forutsette gjenkjøp og industrielle deltakelse ved større forsvarsanskaffelser i større 

grad enn i dag. 
Regjeringen foretar nå en gjennomgang og en videreutvikling av strategien for de 
næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. Dette arbeidet omfatter 
sentrale spørsmål som teknologiske kompetanseområder for Forsvaret, tidlig dialog 
mellom næringsliv og forsvar i forbindelse med anskaffelser, internasjonalt 
materiellsamarbeid og gjenkjøp i forbindelse med større anskaffelser. Arbeidet vil 
bli gjort i samarbeid med Forsvaret, industriens representanter og andre 
myndigheter.  
 
Forsvarsdepartementet praktiserer krav om industrielt samarbeid, eller såkalt 
gjenkjøp, ved anskaffelser på over 75 millioner kroner fra utenlandske leverandører. 
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Forsvarets anskaffelser har, i løpet av første halvår 2006, resultert i nye oppdrag på 
til sammen 500 millioner kroner til industri basert i Norge.  
 
• norske råvarer bør i stor grad videreforedles i Norge 
Vi har endret formålet med regelverket for utenlands bearbeiding av landbruksvarer 
slik at det legges til rette for mindre produksjonstilpasninger utenlands til fordel for 
norsk næringsmiddelindustri. Iverksettelse fra 1. januar 2007.   
 

Landbruk 
Regjeringen arbeider for å opprettholde et levende landbruk i hele landet og sikre 
utøverne inntektsutvikling og sosiale vilkår som andre grupper. Landbruket skal kunne 
levere viktige fellesgoder som trygg mat, levende bygder og et ivaretatt kulturlandskap.  
 
Regjeringen arbeider aktivt for å sikre norske interesser i WTO-forhandlingene. Norske 
posisjoner i forhandlingene er utformet slik at det skal være mulig å fortsette med et 
aktivt jordbruk i alle deler av landet. Samarbeidet i den såkalte G 10-gruppen, hvor 
Norge er sammen med andre land med likeartede interesser, er styrket og utvidet. 
 
 

• sikre utøvere i landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre 
grupper. 

Rammen for jordbruksoppgjøret er på 850 millioner kroner og kan gi en 
inntektsmulighet for bøndene på vel 6,5 prosent vekst fra 2006 til 2007. 
 
• sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Strukturprofilen 

må styrkes, kanaliseringspolitikken skal opprettholdes og driftstilskuddsordningen 
gis en klarere distriktsprofil. Virkemiddelbruken må stimulere til økt beiting med 
husdyr for å kunne opprettholde et åpent kulturlandskap. 

Regjeringen arbeider med en gjennomgang av flere virkemidler med sikte på å få til 
endringer som både gir økt verdiskaping og ei ønsket lokal utvikling basert på 
ressursene til den enkelte landbrukseiendom. Regjeringen har satt i gang ei 
kartlegging av kommunenes praksis i saker som gjelder dispensasjon fra boplikta på 
landbrukseiendommene og priskontroll etter konsesjonsloven. Kartlegginga og 
vurderinger vil danne grunnlag for eventuelle tiltak for å gjøre virkemidlene mer 
målretta. 
 
Gjennom jordbruksavtalen er struktur- og distriktstilskudd styrket med hhv. ca 100 
millioner kroner og ca 20 millioner kroner Det er innført tak på investeringsstøtte og 
statens andel av melkekvoteomsetningen øker og kan fordeles til mindre bruk. 
 
Det er etablert et nytt beitetilskudd innenfor en ramme på 125 millioner kroner. I 
tillegg er det en økning på 50 millioner kroner til regionale miljøprogram og en 
økning på 10 millioner kroner til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 
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• gi velferdsordningene en spesiell prioritet gjennom forslag til bedre avløserordninger 
og sikring av ferie og fritidsmuligheter. 

Velferdsordningene for ferie og fritid er økt med 3 prosent, og avløserordningen ved 
sykdom er økt med vel 20 prosent.   
 
• prioritere bønder som henter en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården 

og fra annen primærnæringsvirksomhet 
Jordbruksfradraget er økt innenfor en provenyramme på 283 millioner kroner 
(tilsvarende en inntektsverdi på 425 millioner kroner for bøndene). Både 
bunnfradrag og prosentvis fradrag er økt opp til et samlet fradrag på om lag 141 000 
kroner Målsetningen er også er tatt inn i tillegget til nasjonal næringsutviklings-
strategi, og vil bli videreutviklet i forbindelse med utvikling av ny næringsutviklings-
strategi fra 2007. 
 
• ha en totalgjennomgang av WTO-forhandlingenes konsekvenser for norsk 

landbrukspolitikk.  
Under WTO-forhandlingene har det vært en løpende vurdering av ulike 
forhandlingsforslag fra andre land/grupper i forhold til konsekvensene for norsk 
landbruk. En totalgjennomgang er ikke aktuell før en eventuell forhandlingsløsning 
foreligger. 
 
• i en nær dialog med næringen vil vi legge grunnlaget for utforming av virkemidler i 

tråd med Stortingets mål for landbrukspolitikken og internasjonale forpliktelser. 
Under jordbruksoppgjøret våren 2006 ble virkemidlene i landbruket vurdert. Om og 
når en WTO-avtale kommer på plass, vil det bli en større virkemiddelgjennomgang.   
 
• ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon.  
Regjeringen har vært meget aktiv for å sikre norske interesser i WTO-
forhandlingene.  Forhandlingene ble suspendert 24. juli 2006. Samarbeidet i den 
såkalte G10-gruppen, hvor Norge er sammen med andre land med likeartede 
interesser, er styrket og utvidet. 

 
• det er ikke grunnlag for nye innrømmelser under artikkel 19 i EØS-avtalen så lenge 

de pågående forhandlingene i WTO foregår. 
Artikkel 19 forhandlingene med EU har blitt forskjøvet i tid i påvente av avklaringer i 
WTO. 
 
• videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke og reindrift, og stimulere 

til utvikling av nisjeprodukter, satse på bygdeutviklingstiltak og bioenergi og utvikle 
en ny politikk for fjellområdene. 

Det er med virkning fra juni 2006 iverksatt et nytt Trebasert innovasjonsprogram 
som har til formål å øke bruken av tre og lønnsomheten i verdikjeden fra skog til 
marked.   
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Programmet har en økonomisk ramme på ca 35 millioner kroner per år.  
Landbruksdepartementets program for bioenergi er utviklet videre blant annet ved 
at det er åpnet for tilskudd til konvertering fra fyringsolje til bioenergi i veksthus. 
Bevilgningene har økt. Verdiskapingsprogrammet for mat er evaluert, og en 
videreutvikling vil skje med basis i blant annet denne evalueringen.  
 
Arbeid med ny politikk for fjellområdene er startet gjennom en forespørsel om 
innspill fra fjellregionene. Dette vil bli bearbeidet i regjeringen høsten 2006. 

 
• bidra til å øke videreforedlingen av norske trevarer, og videreutvikle en nasjonal 

skogpolitikk der staten tar et medansvar for planting og ungskogpleie. De 
økonomiske støtteordningene til skogbruket skal forbedres. 

Bevilgningen til skogbruk og bioenergi er styrket med 31, 4 millioner kroner og det 
er åpnet for at kommunene igjen kan gi støtte til skogplanting. I statsbudsjettet for 
2007 blir skogfondsordningen styrket innenfor en ramme på 50 millioner kroner 
Både skattefordelen økes og formålene som kan nyttes med skattefordel utvides. 
Bioenergitiltak i tilknytning til gården blir inkludert i formålene. 

 
• det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal 

være økologisk. 
Bevilgning over jordbruksavtalen på området er økt med 24,5 millioner kroner til 
150,2 millioner kroner. Det er iverksatt flere tiltak langs hele verdikjeden for å øke 
produksjon og omsetning av økologisk mat. Det er iverksatt et eget satsingsprogram 
for sau, og en andel av melkekvotene forbeholdes økologiske produsenter. I løpet av 
høsten vil Regjeringen presentere en samlet strategi for å nå denne målsettingen. 
 
• prioritere dyrevelferd og bedre kapitaltilgangen i næringen slik at nye krav til 

dyrevelferd og fornyelse av driftsapparatet kan imøtekommes. Ordninger må 
utformes på en slik måte at man samtidig ivaretar målet om mangfold og variasjon 
i bruksstørrelse. 

Det er vedtatt ny forskrift om velferd for produksjonsdyr, i tillegg til endring av flere 
andre forskrifter. Budsjettforslaget for 2007 innebærer etablering av en plattform for 
alternativer til dyreforsøk. Bevilgningen til fylkesvise BU-midler 
(investeringsvirkemidler) er økt med 45 millioner kroner, og det er presisert at 
dyrevelferd skal prioriteres i forbindelse med behandling av søknader. 
 
• Mattilsynet i større grad skal finansieres av offentlige midler med bakgrunn i at det 

oppfyller en offentlig kontrollfunksjon. 
Budsjettforslaget for 2007 innebærer at andelen brukerfinansiering av Mattilsynets 
driftsbudsjett reduseres fra om lag 65 prosent i 2006 til om lag 63 prosent i 2007. 
Reduksjonen i brukerfinansiering har sammenheng med at effektivisering og 
reduserte omstillingskostnader i Mattilsynet kommer brukerne til gode gjennom 
reduksjon i gebyrer og avgifter. Det er også gjort forenklinger i 
finansieringsordningen for Mattilsynet. Forenklingene innebærer blant annet at 
mange godkjenningsordninger og en rekke gebyrer fjernes. 

 53



 
• bøndenes rett til å bruke formeringsmateriale fra egen avling skal ikke svekkes. 
Den forrige regjeringens forslag til endring av lov om planteforedling er trukket 
tilbake. Det betyr at bøndenes rett til å bruke eget plantemateriale ikke er svekket. 
Støtten til planteforedling økes med 4 millioner kroner i 2007. 
 
• ta vare på norsk matjord. 
Målet er å halvere nedbyggingen av dyrka jord innen 2010. Regjeringen har derfor 
utvidet den statlige innsigelsesretten mot kommunale planvedtak. Regjeringen vil 
heller ikke gå videre med forslaget fra forrige regjering om å oppheve 
delingsforbudet i jordloven.  
 

• innsats for bærekraftig reindrift 
Det er forhandlet fram en reindriftsavtale for 2006/2007 på 92,5 millioner kroner. De 
viktigste målene i avtalen er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt 
stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping. 

  
Regjeringen har prioritert å få frem ny reindriftslov. Det er i den forbindelse 
gjennomført en rekke konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftssamers 
landsforbund. Reindriftsloven vil være et svært viktig redskap for å få en bærekraftig 
reindrift. Stortinget vil få oversendt lovproposisjonen i høstsesjonen. 

  
Det er spesielle utfordringer knyttet til reintallet i Vest-Finnmark. Et svært viktig 
premiss for å få reintallet i balanse med ressursene, er at man har fastsatte grenser 
mellom reinbeiteområder, distrikter og siidaer, samt beitetider for de ulike 
årstidsbeitene.  Regjeringen har på den bakgrunn prioritert arbeidet med å få på 
plass disse rammebetingelsene.  Både dette arbeidet, ny lov og virkemidler som 
stimulerer til økt slakteuttak og verdiskaping vil være viktige virkemidler i arbeidet 
med å få tilpasset reintallet til beiteressursene.   

 
• sikre mattryggheten 
I etterkant av det alvorlige utbruddet av sykdom grunnet E.coli-smitte i spekepølse, 
har Regjeringen satt ned et evalueringsutvalg som vil avlegge rapport 1. november i 
år. Regjeringen vil aktivt arbeide for forbedringer og følge opp de vurderingene som 
utvalget kommer med. 
 
Regjeringen starta i 2006 et prosjekt i samarbeid med bransjen for å få etablert en 
nasjonal e-sporingsordning. Målet er at sporingssystemet skal være på plass innen 
2010.  
 
Det er besluttet å foreta en samordning av KSL (Kvalitetsstyring i landbruket) og 
Matmerk. Den nye organisasjonen blir etablert fra 1.1.2007. Både av hensyn til 
mattrygghet, sporbarhet, kvalitet og ikke minst tillit hos forbruker, er det viktig med 
et helhetlig system for kvalitetssikring.  
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• innsats for å sikre genressurser 
Forvaltningen av genetiske ressurser er blitt styrket med opprettelsen av Norsk 
genressurssenter fra 1. juli 2006.  Genressursforvaltningen innen sektorene planter, 
husdyr og skogtre er nå samlet i en institusjon.  
 
Svalbard globale frølager er vedtatt opprettet og ”grunnsteinen” ble lagt ned av de 
nordiske statsministrene i juni 2006. Dette blir et viktig sikringstiltak for å ta vare på 
det biologiske mangfoldet i landbruket og spesielt matvekster av stor verdi for den 
globale matvaresikkerheten. Lageret skal åpnes høsten 2007. 
 

 
 

Skipsfart 
Regjeringen vil gjennom gode og stabile rammevilkår bidra til å sikre arbeidsplasser og 
vekst i de maritime næringer. Nettolønnsordningen for sjøfolk ble utvidet fra 1. juli 
2006, dette videreføres samtidig som at ordningen utvides yterligere til også å omfatte 
ansatte ombord på Hurtigruta fra 1. juli 2007. På denne måten sikres arbeidsplasser for 
norske sjøfolk. 
 
 

• ha en sterkere innsats for å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer. 
Nettolønnsordningen ble utvidet fra 1. juli 2006 til refusjonsberettigede sjøfolk om 
bord på konkurranseutsatte skip i NOR. Dette sikrer arbeidsplassene til norske 
sjøfolk. Det antas at om lag 9 700 sjøfolk vil være omfattet av nettolønns-
/refusjonsordningen for sjøfolk i 2007. 
 
• videreføre eksisterende ordninger for norske rederier og sjøfolk for å møte den stadig 

tøffere internasjonale konkurransen.  
Regjeringen har sikret arbeidsplassene til norske sjøfolk gjennom en videreføring og 
utvidelse av eksisterende ordninger med nettolønn. Samlet bevilger regjeringen 1330 
millioner kroner til tilskudd til sysselsetting av sjøfolk for 2007.  
 
Regjeringen utvider ordningen ytterligere og bevilger nettolønn for Hurtigruten fra 
1. juli 2007. Dette er sentralt for å trygge arbeidsplasser og gi mer 
konkurransedyktige vilkår for selskapet. 
 
• utvide nettolønnsordningen til å gjelde alle norske sjøfolk om bord på 

konkurranseutsatte skip i NOR, blant annet fraktefartøy, lasteskip, brønnbåter, 
taubåter og slepe- og bergingsfartøy.  

Nettolønnsordningen ble utvidet fra 1. juli 2006 til refusjonsberettigede sjøfolk om 
bord på konkurranseutsatte skip i NOR. Dette sikrer arbeidsplassene til norske 
sjøfolk. Regjeringen foreslår å utvide nettolønnsordningen til å omfatte Hurtigruten 
fra 1. juli 2007. 
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• nettolønnsordningen for fergerederier i utenriksfart i NOR skal omfatte 
sikkerhetsbemanningen i henhold til skipenes alarminstruks. 

Regelverket ble endret i samsvar med Soria Moria fra 1. juli 2006. 
 
• for alle skip under nettolønnsordninga skal stilles krav om positiv næringsutvikling 

f.eks. dokumenterbare investeringer utover normalnivå i HMS-arbeid, innovasjon 
og industriell utvikling i forskningsinstitusjoner, leverandører og andre bedrifter i 
den maritime klyngen), samt krav om et visst antall lærlingplasser. Regjeringen vil 
legge fram forslag til konkrete vilkår i samsvar med ovennevnte. 

Det har siden 2003 vært stilt vilkår om at rederiet som mottar støtte deltar i tiltak for 
opplæring av sjøfolk og bidrar til positiv utvikling for næringen. Positiv 
næringsutvikling er basert på tilskudd fra Stiftelsen for Norsk Maritim Kompetanse 
(SNMK). Det stilles krav om at det i gjennomsnitt skal være minst to personer 
under opplæring. Den rød-grønne regjeringen har gjennom en forskrift videreført 
denne ordning og det settes av mer et større beløp til dette enn tidligere. Dette 
skyldes at regjeringen har utvidet ordningen fra og med 1. juli 2006. Beløpet som 
innebetales fra rederiene i forhold til nettolønnsordningen er økt fra 470 til 500 pr. 
ansatt.  

 
• vurdere ordninger som innebærer en modernisering av kystfrakteflåten. Dette kan 

blant annet knyttes til ordningene i Innovasjon Norge.  
Regjeringen har i 2006 innført en ny ordning rettet mot maritim utvikling og 
innovasjon under Innovasjon Norge. Ordningen er på 20 millioner kroner i 2006 og 
foreslås økt til 25 millioner kroner i 2007. Av de 25 millioner kronene i 2007 er 10 
millioner kroner øremerket utvikling av teknologi som vil bidra til å redusere det 
norske NOx-utslippet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/ OFU) er et aktuelt 
virkemiddel. Innovasjon Norge ble i 2006 bedt spesielt om å vurderer IFU-
ordningen for utviklingsprosjekt knyttet til gassteknologi. Det kan også gis 
lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge til modernisering av kystfrakteflåten.  

 
• videreføre NOx-reduksjonsprogrammet. 
Regjeringen styrker ordningen og foreslår i Statsbudsjettet for 2007 en bevilgning 
på 15 millioner kroner og en tilsagnfullmakt på 35 millioner kroner. 
 
• erstatte dagens riksvegferger med gassferger gjennom et samarbeid mellom 

næringer og myndigheter, slik at utvikling og produksjon skjer i Norge som 
forsknings- og utviklingsprosjekt. 

Regjeringen har besluttet at det skal stilles krav om gassdrift ved anbudsutlysing av 
sambandet Molde-Vestnes i Møre og Romsdal.  Det vurderes om det skal stilles 
tilsvarende krav ved anbudsutsetting av andre samband. 
 
• videreføre ordningen med byggelånsgaranti for norske verft og bruke 

utviklingskontrakter aktivt for å bidra til nyskapning i næringen. 
Regjeringen viderefører ordningen i 2006 og i 2007.   
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• rekruttering til maritime næringer skal forsterkes og at det gjennomføres en 
kompetanseheving for ansatte i næringen. 

Dette ses i sammenheng med endringene i endringer i regelverket for 
refusjonsordningen som er trådt i kraft 1. juli 2006. Norsk Maritim Kompetanse 
forvalter et fond til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i de maritime 
næringene. Fondet er videreført og styrket. 
 
• satsing på skipssikkerhet 
Regjeringen har lagt fram Ot.prp. nr. 87 (2005-2006) Om lov om skipssikkerhet 
(skipssikkerhetsloven). En viktig endring ved skipssikkerhetsloven er at 
hovedansvaret for sikkerhet og miljø flyttes fra skipsføreren til rederiet. Loven er 
basert på en utredning fra et offentlig utvalg, og vil gjelde fra skipet prosjekteres til 
det hugges opp.  

 
• innsats mot diskriminering  
Regjeringen har lagt fram Ot.prp. nr. 85 (2005-2006) Om lov om endringer i 
sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18. Endringene i sjømannsloven innebærer forbud mot 
direkte og indirekte diskriminering av arbeidstakere på skip, og vil gi sjøfolk det 
samme vern som arbeidstakere på land.  

 
• endring av registreringsgrensen 
Regjeringen har foreslått at den frivillige grensen for registrering av skip i 
Skipsregistrene senkes fra 10 til 7 meter. Forslaget vil gjøre lånefinansiering lettere, 
gi et bedre rettsvern ved panteheftelser, samt forbedre kredittsikringen ved kjøp av 
fritidsbåter av denne størrelsen. 

 

Reiseliv 
Reiseliv er et viktig satsingsområde for regjeringen. For å følge opp Soria Moria-
erklæringen arbeider regjeringen med en nasjonal strategi for reiselivsnæringene. I 
denne strategien er profilering av Norge både hjemme og i utlandet, innovasjon og 
nyskaping, samarbeid, kvalitetssikring og et kunnskapsløft for reiselivsnæringene 
sentrale elementer. 
 
Hotellene hadde i perioden fra januar til juli i år en økning i antall overnattinger på 3 
prosent, fra 10,23 millioner i fjor til 10,57 millioner i samme periode i år. Norske hoteller 
økte omsetningen med 10 prosent fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. 
 
 

• styrke den internasjonale markedsføringen av Norge som reiselivsmål, blant annet 
ved å øke midlene til informasjon om Norge i utlandet. 

Det ble bevilget 172,5 millioner kroner til markedsføring og profilering av Norge 
som turistland i 2006. Regjeringen foreslår en forsterket innsats i 2007 og øker 
bevilgning til 200 millioner kroner. 
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• utvikle en nasjonal reiselivsstrategi bygget på nærhet til natur og norsk kultur, som 
ivaretar satsingen på grønt reiseliv og reiselivsnæringen som distriktsnæring. 

Regjeringen har igangsatt etablering av utviklingsprogram for grønt reiseliv i Norge. 
25 millioner kroner er avsatt for dette i 2007 i forbindelse med jordbruksavtalen 2006. 

 

Eierskap 
Offentlig eierskap er viktig for å sikre inntekter til fellesskapet og for å sikre at sentrale 
virksomheter beholder hovedkontor, FoU-virksomhet og arbeidsplasser i Norge. 
Regjeringen vil om kort tid legge fram en egen melding om statlig eierskap.  
 
 

• sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål og sikre 
avkastning og inntekter til fellesskapet. 

Vi trakk tilbake flere nedsalgsfullmakter Bondevik-regjeringen foreslo i sitt forslag 
til Statsbudsjett for 2006.  
 
Regjeringen har et aktivt forhold til sammensetning av styrene i selskaper med 
statlig eierskap. Vi ser til at styrene representerer et mangfold av kompetanse og 
følge opp at selskapene er bevisste sitt samfunnsansvar. I forvaltningen av 
eierskapet legger regjeringen vekt på å ha en god dialog med styret og ledelsen i 
selskapene med vekt på utvikling av verdier og samfunnsansvar.  
 
• offentlige selskaper skal sikres profesjonelt eierskap og forutsigbar utbyttepolitikk. 
SDØE-ordningen er videreført. Statens betydelige eierandel i Statoil på om lag 71 
prosent er uendret.  
 
• det statlige eierskapet bør være langt mer aktivt enn i dag. Det skal satses offensivt 

på forskning og utvikling, Statlige eide selskaper skal gå foran i arbeidet for 
likestilling, og det skal settes inn tiltak for å oppnå større åpenhet og bevissthet om 
lederlønninger i bedrifter hvor staten er en stor eier. 

Regjeringen vil i løpet av denne høsten legge frem en Stortingsmelding om statens 
eierskap.  Meldingen vil trekke opp linjene for regjeringens eierskapspolitikk blant 
annet på områder som etikk, samfunnsansvar, likestilling, miljø og FoU. 
Regjeringen vil gjennom en aktiv eierskapspolitikk bidra til selskapenes langsiktige 
vekst og industrielle utvikling. I en aktiv eierskapspolitikk skal staten på vanlig måte 
stille krav til avkastning og utbytte, på en måte som bygger opp under selskapenes 
langsiktige utvikling. 
 
Regjeringen har fremmet lovforslag om at styret i allmennaksjeselskaper må legge 
frem retningslinjer for fastsettelse av lederlønn på generalforsamlingen.  
Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utarbeide et forslag til retningslinjer for 
statens stemmegivning på generalforsamlinger i allmennaksjeselskaper slik at det 
på forhånd vil være kjent hva staten vil kunne akseptere i børsnoterte selskaper med 
statlig eierandeler. 
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Regjeringen har kjøpt seg opp og økt statens eierandel i Nammo til 50 prosent for å 
sikre innflytelse og kontroll. Det vil styrke norsk kontroll i selskapet, som har 
hovedkontor på Raufoss og utgjør en sentral del av industrimiljøet der.  
 
Regjeringen reduserte utbyttet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani med 100 
millioner kroner for 2004. Det har styrket egenkapitalen og likviditeten i selskapet 
etter brannen i Svea-gruva.  

 

Regjeringen sluttførte børsnoterringen av Cermaq høsten 2005 for å videreutvikle et 
sterkt selskap innenfor oppdrettsnæringen med norsk langsiktig eierforankring.  
 
Regjeringen har fremforhandlet en avtale med Bredbåndsalliansen for å styrke det 
industrielle grunnlaget for BaneTele. 
 
• våre energiressurser skal være hele folkets eie. Vi vil derfor ha et sterkt offentlig 

eierskap til våre vannkraftressurser og våre petroleumsforekomster. Dagens 
hjemfallsordning skalopprettholdes på en slik måte at offentlig og nasjonalt eierskap 
sikres. Vi vil også legge til rette for at de offentlig eide regionale kraftselskapene kan 
vokse og utvikle seg gjennom å gi muligheter for tilgang på økt offentlig egenkapital. 

Regjeringen har vedtatt å opprettholde dagens hjemfallsordning fordi den best sikrer 
offentlig – folkets - eierskap til våre vannkraftressurser. Dette er meddelt ESA. ESA 
har tatt ut stevning overfor norske myndigheter. 
 
Begrenset pålegget om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper med 
mer enn 100 000 nettkunder, som også er EU-direktivets minstekrav. Dette legger til 
rette for et fortsatt mangfold av offentlige og lokalt eide energiselskaper som kan 
fungere som motorer lokalt. Dagens konsesjonsordninger videreføres.  
 
• sikre fortsatt sterkt statlig eierskap til petroleumsressursene gjennom Statens direkte 

økonomiske engasjement (SDØE). SDØE må også i framtiden kunne ta andeler på 
norsk sokkel og SDØEs samlede eierskap skal opprettholdes på dagens nivå. 

Olje- og energidepartementet forbeholdt seg SDØE-andeler i 8 utvinningstillatelser 
på vegne av staten i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder i modne 
deler av kontinentalsokkelen (TFO 2005) i desember 2005.  Olje- og 
energidepartementet forbeholdt seg SDØE-andeler i 5 utvinningstillatelser på vegne 
av staten i 19. runde i mars 2006.   
 
• opprettholde de statlige eierandelene i viktige selskaper som Telenor, Norsk Hydro 

og DnB NOR. Telenor skal forbli et norsk selskap, med hovedkontor og de viktigste 
forsknings og utviklingsfunksjonene i Norge. Statnett og Statskog skal ikke selges 
eller delprivatiseres, og dagens eierandel i Statoil skal opprettholdes. 

Generalforsamlingen i Statoil ASA gav i mai 2006 styret fullmakt til å kjøpe tilbake 
egne aksjer i markedet for sletting. Staten ved Olje- og energidepartementet har 
inngått avtale med Statoil der staten er forpliktet til å selge et proporsjonalt antall 
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aksjer som det Statoil har ervervet i markedet. Statens eierandel vil ikke endres av 
tilbakekjøpene. 
 

• Statkraft beholdes som et heleid statlig selskap. 
Regjeringen opprettholder statlig eierskap for Statkraft.  
 
• petroleumslovens bestemmelser om krav til selvstendig ledelse og organisasjon i 

Norge for aktører på norsk sokkel skal praktiseres konsekvent. 
Kravet er opprettholdt.  
 
• samvirkeforetak og sparebanker skal ha rammebetingelser for henholdsvis 

andelskapital og grunnfondsbevis som gjør at dette framstår som realistiske 
alternativ til aksjer 

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen med fradrag for avsetninger til 
felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak. Ordningen gir samvirkeforetakene 
bedre rammebetingelser for egenkapital. En gjeninnføring av fradragsordningen 
kan reise spørsmål om forholdet til EØS-statsstøttereglene. Tiltaket vil derfor bli 
notifisert til ESA, og ikrafttredelsen foreslås utsatt til etter at forholdet til EØS-
statsstøttereglene er avklart. 

 
• ny samvirkelov skal fremmes i løpet av perioden. Loven skal gi samvirkemodellen 

økte utviklingsmuligheter 
Arbeidet med ny samvirkelov er startet.  
 
• Folketrygdfondets adgang til å investere i norsk næringsliv utvides. 
For å styrke det langsiktige, statlige eierskapet i norsk næringsliv har regjeringen 
lagt opp til at 10 milliarder kroner av Pensjonsfondets plasseringer i kontolån til 
statskassen tilbakebetales. Denne tilførselen av ny kapital til fondet gir grunnlag for 
å øke aksjeplasseringene med inntil 5 milliarder kroner. 

 
• Statlige eide selskaper skal gå foran i arbeidet for likestilling, og det skal settes inn 

tiltak for å oppnå større åpenhet og bevissthet om lederlønninger i bedrifter der 
staten er en stor eier. 

Regjeringen har vedtatt at den ny bestemmelse om kjønnsrepresentasjon i ASA-
styrene blir iverksatt fra 1. januar 2007. Regjeringen har nedsatt en 
Likelønnskommisjon for å styrke arbeidet med likelønn. Regjeringen har foreslått 
endringer i aksjelovgivningen som vil gi eierne økt innsyn og innflytelse over 
godtgjøring til ledende ansatte. Det vil gi større åpenhet i samfunnet om 
lederlønnsfastsettelsen, og synliggjøring av og kritisk debatt rundt lønnsfastsettelse 
som ikke skjer i henhold til anerkjente prinsipper. Det kan bidra til større 
moderasjon i lederlønninger. 
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Kapittel 5. Samferdsel 
 

Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse. 
Det offentlige har ansvar for at det er et godt og moderne kommunikasjonsnett i hele 
landet. Dette stiller krav til en variert satsing og en differensiert samferdselspolitikk der de 
ulike delene av samferdselssektoren sees i sammenheng. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 

 
 
 
Regjeringen vil ta hele landet i bruk og mener et vesentlig høyere nivå på bevilgningene 
til veg - og jernbaneinfrastruktur enn det Bondevik II hadde er nødvendig for å sikre 
bosetning og styrke næringsutviklingen.  
 
 

• øke satsingen på samferdsel i tråd med Stortingets vedtak under behandlingen av 
Nasjonal Transportplan (NTP). 

I sitt tillegg til statsbudsjettet 2006 høsten 2005 startet Regjeringen opptrappingen 
og la fram et budsjettforslag med en samlet økning på 460 millioner kroner til veg 
og jernbane. Dette ble fulgt opp med en ytterligere økning i RNB 2006, slik at den 
totale økningen fra forslaget til Bondevik II for 2006 var på 803,5 millioner kroner. 
Budsjettforslaget for 2007 gjør at Regjeringen i sitt første fullstendige 
budsjettfremlegg følger opp Stortingets vedtak ved behandlingen av Nasjonal 
transportplan 2006-2015. Det er første gang etter at ordningen med Nasjonal 
transportplan ble etablert at en regjering har fulgt opp med bevilgninger tilsvarende 
de årlige planrammene både for veg og jernbane. Videre er rammene økt vesentlig 
fra forrige stortingsperiode. Regjeringen har kommet opp på det nivået man lovet i 
Stortinget og Soria-Moria, nemlig 1 milliard kroner mer i året til veg og 1 milliard 
kroner mer til jernbane enn det Bondevik II-regjeringen foreslo. Regjeringen har økt 
bevilgningene over samferdselsbudsjettet med om lag 2,5 milliarder kroner i forhold 
til det nivået Bondevik II-regjeringen foreslo i sitt budsjettframlegg for 2006.  

 
• Føre en aktiv politikk for å sørge for at folk ikke utsettes for helseskadelig 

forurensing. De nasjonale mål for luftkvalitet skal ligge fast. 
Ansvaret for oppfølging er delt mellom stat og kommune. Staten bidrar ved å følge 
opp EUs avgasskrav til kjøretøy gjennom de Euro-kravene, gjennom eksisterende 
krav til svovelfritt drivstoff og ved innfasing av kjøretøy med betydelig lavere utslipp 
ved miljødifferensiert vektårsavgift. SD arbeider også med å legge til rette for 
innføring av lavutslippssoner (geografisk avgrenset område hvor særskilte Eurokrav 
til tunge kjøretøy gjelder). Det er overfor myndighetene i Oslo kommune tatt 
initiativ til utredning av et eget nett for tungtransport i Groruddalen, hvor man vil 
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vurdere å skjerme utsatte belastede boligområder for gjennomgående 
tungtransport. 

 

Gode veger i hele landet 
Regjeringen løfter samferdselsinvesteringene til det høyeste nivået på over 10 år.  
Vedlikeholdet av vegene i Norge har vært så dårlig at vegkapitalen de siste 10 årene har 
blitt stadig mer nedslitt. Gjennom Regjeringens ekstra satsing på blant annet 
asfaltlegging i statsbudsjettet for 2006 og 2007 er snuoperasjonen startet. Veksten i 
vedlikeholdsetterslepet på vegkapitalen er stoppet opp. Gjennom den kraftige økningen 
Regjeringen gjennomfører på samferdselsområdet får vi langt bedre fremdrift på 
vegutbyggingen generelt. Resultatet er bedre fremkommelighet og større 
trafikksikkerhet.  
 
 

• øke satsingen på veger, både til investering, drift og vedlikehold, i tråd med 
stortingsflertallets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal 
Transportplan. 

Regjeringen løfter samferdselsinvesteringene til det høyeste nivået på over 10 år. 
Den kraftige veksten i budsjettet gir rom for en økt innsats i forhold til Bondevik II 
regjeringen på alle områder.  
 
I 2007-budsjettet økes vegvedlikeholdet med 25 prosent til 2,5 milliard kroner. 
Riksveginvesteringene økes med 5,4 prosent til 6,27 milliard kroner. 
Stamveginvesteringene økes til om lag 3,2 milliard kroner. 
 
Vedlikeholdet av veiene i Norge har vært så dårlig at vegkapitalen de siste 10 årene 
har blitt stadig mer nedslitt. Gjennom Regjeringens ekstra satsing på vedlikehold av 
vegnettet i statsbudsjettet for 2006 og 2007 er snuoperasjonen startet. I forhold til 
saldert budsjett for 2006 vil det i 2007 bli benyttet om lag 500 millioner kroner eller 
25 prosent mer til vedlikehold. I tillegg kommer 70 millioner kroner til asfaltlegging 
som Regjeringen løftet nivået med umiddelbart etter at vi tok over etter Bondevik II, 
gjennom vårt tillegg til statsbudsjettet for 2006. For inneværende år er bevilgningen 
til asfalt ytterligere økt med 116 millioner kroner gjennom RNB. Midler til 
trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger vil være à jour med planrammen til 
NTP etter to år av planperioden 2006-09.  
 
Rassikring blir prioritert i 2007 og er à jour med handlingsprogrammet etter to år av 
planperioden. Dette er viktig for å gi økt sikkerhet og trygghetsfølelse for våre 
vegfarende.   

 
Ferjedrift har med forslaget for 2007 en overdekning etter to år av planperioden. I 
2006 økte Regjeringen rabattsatsene for de som er mest avhengige av å bruke ferger 
fra 40 prosent til 45 prosent.  
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Sammenlignet med saldert budsjett 2006 er det i 2007 planlagt brukt om lag 25 
millioner kroner mer til å styrke tjenestetilbudet ved trafikkstasjonene, dvs. øke 
kapasiteten slik at bl.a. ventetidene reduseres. I tillegg til bevilgningen stanset 
Samferdselsdepartementet høsten 2005 den nedlegging av trafikkstasjoner som 
regjeringen Bondevik II hadde satt i gang, særlig i distriktene. I påvente av en bred 
høringsrunde til alle berørte kommuner, fylkeskommuner og andre besluttet 
departementet frys i organisasjonsendringene. Høringen er til oppsummering, og 
departementet vil treffe vedtak vinteren 2007. 
 
Regjeringen har styrket satsingen på ”Nasjonale turistveger” ved å doble 
bevilgningen i 2007, fra 50 til 100 millioner kroner, for å dekke den statlige delen av 
utgiftene til prosjektet. Prosjektet er et unikt samarbeid mellom myndigheter, 
reiselivet og lokale næringsbedrifter. Med bevilgningen følger regjeringen opp 
målet i NTP. 
 
En rekke av vegtiltakene vil også ha stor betydning for reduksjon i 
miljøbelastningene. 
 
• ha sterkere fokus på sikre veger med økte ressurser til trafikksikkerhetstiltak, 

rassikring gang- og sykkelveger. 
Det blir lagt sterk vekt på trafikksikkerhet i forbindelse med drift og vedlikehold av 
vegnettet. Økning av vegbredde og vegstandard på øvrig riksvegnett og på 
stamvegene gir en vesentlig bedring i trafikksikkerhet. Rassikronering er à jour i 
forhold til NTP.  
 
De spesifiserte trafikksikkerhetstiltakene i NTP omfatter mindre investeringstiltak 
og kommer i tillegg til de tiltakene som blir utført ved større strekningsvise 
utbygginger. I budsjettforslaget for 2007 bevilges om lag 500 millioner kroner til 
særskilte tiltak for trafikksikkerhet. Innenfor Statens vegvesens område blir det 
satsa på bygging av midtrekkverk, utbedring av kurver og kroneryss, og 
kroneryssingsalternativ for fotgjengere og syklister. Bevilgningen til gang- og 
sykkelveger økes med 10 millioner kroner fra saldert budsjett 2006, til 240 millioner 
kroner. Store planleggingsmidler i 2007 legger til rette for en sterkere vekst i 
investeringene i de neste årene.  

 
Regjeringen har budsjettforslaget for 2007 økt bevilgningene betydelig til kontroll 
med tunge kjøretøy som er dårlig utrustet på norsk vinterføre. Statens vegvesen 
skal bl.a. øke kontrollene ved grenseoverganger, internasjonale fergeanløp samt når 
forholdene tilsier dette f eks ved fjellovergangene.  
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• arbeide aktivt for å utvikle og øke bruken av miljøvennlige kjøretøy, gjennomføre 
utskifting av riksvegferjer med nye gassferjer og støtte utvikling av hydrogen som 
energibærer i transportsektoren. 

Regjeringen besluttet i desember 2005 at tiltak for å redusere NOx-utslipp fra 
riksvegferjene skal behandles som en del av de generelle tiltakene for å redusere 
slike utslipp. Seinere har regjeringen besluttet at det skal stilles krav om gassdrift 
ved anbudsutlysing av sambandet Molde-Vestnes i Møre og Romsdal.  Det vurderes 
om det skal stilles tilsvarende krav ved anbudsutsetting av andre samband. 

 
Støtte til utvikling av alternative drivstoff (som hydrogen og biodrivstoff) og 
miljøvennlig teknologi har siden 2005 blitt kanalisert gjennom RENERGI-
programmet som administreres av Norges Forskningsråd. Satsingen for 2006 er på 
22,3 millioner kroner, og er den klart største enkeltsatsing innenfor 
transportforskningen fra Samferdselsdepartementets budsjett. Omfanget 
videreføres i budsjettet for 2007. Regjeringen avventer også – som en del av 
strategien for satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær 
energiforsyning - en overordnet handlingsplan fra Hydrogenrådet - som skal danne 
grunnlaget for det videre arbeidet med hydrogen i Norge. 
 
Regjeringen har gitt avgiftsfritak for bioetanol på linje med andre biodrivtstoff. 
Regjeringen har sendt på høring forslag til miljømerking av biler. Ordningen 
samsvarer i stor grad med forslaget til endringer i engangsavgiften for biler i 
budsjettforslaget for 2007. Her erstattes slagvolum med CO2-utslipp som 
avgiftskomponent, slik at klimagassutslippsfattige biler blir billigere.. 
 
• innføre virkemidler som gjør det lønnsomt å velge lavutslippsbiler. Virkemidler som 

kan være aktuelle er tilgang til kollektivfeltet, gratispassering i bomringen og 
redusert engangsavgift. 

I statsbudsjettet for 2007 vil det fremmes forslag om en omlegging av 
kjøretøyavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Vedtaket om midlertidig fritak i 
engangsavgiften for hydrogenbiler med forebrenningsmotor er også et 
stimuleringstiltak for valg av lavutslippskjøretøy.  

 

En framtidsrettet kollektivtrafikk 
Både staten og fylkeskommunene har ansvar for å utvikle et godt og 
konkurransedyktig kollektivtilbud. Regjeringen sørger for en kraftig satsing på 
jernbanen. Også innsatsen for kollektivtrafikk langs riksvegnettet vil øke. En styrket 
kommuneøkonomi gir fylkeskommunene større økonomisk handlingsrom og bedre 
muligheter til å styrke kollektivtransporten lokalt. 
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• stille krav om tilrettelegging for funksjonshemmede på offentlig transport. 
All nye transportinfrastruktur skal bygges etter prinsippet om universell utforming, 
det samme gjelder for utbedring av gammel infrastruktur. I tråd med Stortingets 
vedtak la Regjeringen frem et handlingsprogram for bedre tilgjengelighet våren 
2006. Alle underliggende etater og virksomheter arbeider nå med å implementere 
dette i sine strategier og arbeidsplaner. I den nye avtalen mellom SD og NSB om 
kjøp av persontransport med tog – som er under forhandling og som skal gjelde fra 
2007– legger SD opp til å stille konkrete krav til tilgjengelighet, både når det gjelder 
generelle krav til reisen, til salgs- og billetteringssystem, informasjonssystem, 
assistanse og opplæring. Regjeringen har reversert ekspressbussforskroneriften fra 
regjeringen Bondevik II, slik at det nå er stilt krav om tilgjengelighet på 
ekspressbuss, enten ved å tilpasse materiell eller gjennom et serviceopplegg 
gjennom de vilkårene som er satt opp for å få løyve.  
 
• øke belønningsordningen for kollektivtrafikk til de byer og byområder som benytter 

den i dag og utvide ordningen til å gjelde flere byer som innfører tiltak for å øke 
kollektivandelene og begrense biltrafikken. 

Belønningsordningen ble økt fra 115 millioner kroner i 2005 til 150 millioner kroner i 
2006. Antall deltagerbyer i belønningsordningen ble økt fra 5 i 2005 (Oslo, Bergen, 
Trondheim, Kristiansand og Stavanger) til 6 i 2006 (da Tromsø ble tatt inn i 
ordningen). I budsjettet for 2007 er det foreslått å bevilge 107,2 millioner kroner til 
ordningen. Reduksjonen må sees i lys av den kraftige satsingen på jernbanen i SDs 
budsjett og styrkingen av kommuneøkonomien, og at Regjeringen foreslår å gi 
skinnegående transport fritak fra el-avgift (Oslo Sporveier får alene en gevinst av 
dette på 9 millioner kroner, se for øvrig eget punkt om el-avgiften).  
 
• arbeide for at en i forbindelse med samferdselsinvesteringer i de store byområdene 

prioriterer framkommelighet for kollektivtransporten. 
I statsbudsjettet for 2007 foreslås en historisk økning på 50 prosent av bevilgningene 
til investeringer i jernbanenettet. Det gir rom for en langt bedre fremdrift for en 
rekke utbyggingsprosjekter enn det som ville vært mulig med det nivået den forrige 
regjeringen la opp til.  
 
• utvikle et brukertilpasset og kostnadseffektivt kollektivtilbud i distriktene gjennom 

tilbringertjeneste og bestillingsruter med taxi kombinert med buss, båt og tog langs 
hovedtrafikkårene. 

SD vil få utarbeidet en veileder for å bistå fylkeskommunene i å utforme et 
veltilpasset kollektivtilbud i distriktene. En rekke fylker og kommuner har 
gjennomført gode tiltak og Regjeringen vil ved å formidle kunnskap og øke fokuset 
på de muligheter som finnes stimulere til at dette arbeidet videreutvikles. Styrkingen 
av kommuneøkonomien vil dessuten gi lokale myndigheter større handlingsrom i 
utformingen av tilbudet. 
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• skaffe bedre kunnskap om effektene av anbudsutsetting av lokal kollektivtransport 
og kunnskap om hvordan ulike kjøpsformer og kontraktsformer kan legge til rette 
for at også bredere samfunnsinteresser blir ivaretatt.  

Innenfor Program for overordnet transportforskning (POT) har 
Samferdselsdepartementet satt i gang grundigere og mer helhetlige vurderinger 
knyttet til anbud, særlig når det gjelder effekter for tilbudet, særlig i distriktene, og 
lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.  Første delrapport i prosjektet som 
Transportøkonomisk institutt gjennomfører gjelder effekter for arbeidstakere av 
konkurranseutsetting og er forventet før jul 2006.    
 
• sikre arbeidstakerne samme rettigheter ved anbudsoverdragelse som ved 

virksomhetsoverdragelse. 
Samferdselsdepartementet foretar nå en vurdering av det juridiske 
handlingsrommet ift fylkeskommunenes kompetanse og EØS regelverket på 
området, og vil på bakgrunn av dette og forskningsrapporten fra TØI gå i nærmere 
dialog med fylkeskommunene om denne problemstillingen.   
 

Økt satsing på jernbane 
Regjeringens budsjettforslag for 2007 innebærer et historisk løft i satsingen på 
jernbane. Det legges stor vekt på rasjonell gjennomføring av store utbyggingsprosjekter 
for å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser og for å sikre at de reisende så raskt 
som mulig vil kunne nyte godt av de investeringene som gjøres. Regjeringen har et 
spesielt fokus på næringslivets transporter i hele landet. Ulike tiltak som øker 
kapasiteten, bedrer driftsstabiliteten og for øvrig legger til rette for overføring av gods 
fra veg til bane blir særlig prioritert av Regjeringen.. 
 
 

• øke satsingen på jernbane i tråd med stortingsflertallets vedtak i forbindelse med 
behandlingen av Nasjonal Transportplan. Den største del av investeringene skal skje 
i første del av perioden. 

Følges opp i forslaget til budsjett for 2007. Som ledd i oppfølgingen av Soria Moria-
erklæringen legger Regjeringen opp til en omfattende satsing på Jernbaneverkets 
budsjett. Dette gjelder både vedlikehold og investeringer. I forhold til Stortingets 
vedtak om Nasjonal transportplan innebærer Regjeringens forslag et løft opp til en 
jevn årlig fordeling av planrammene.  
 
Innsatsen på vedlikehold er høyere enn det som er lagt til grunn i NTP. Dette 
skyldes ny informasjon om kjørevegens tilstand, betydelige driftsproblemer vinteren 
2006 og en overordnet tenkning fra flertallsregjeringen om å forvalte 
samferdselsinfrastrukturen på en mer samfunnsøkonomisk fornuftig måte i et lengre 
perspektiv. Hovedgevinsten ved økt vedlikehold er at dette bidrar til bedre 
punktlighet for de reisende og næringslivets transporter.  
 

 66



Det legges stor vekt på rasjonell gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, for å 
sikre effektiv bruk av bevilgingene og slik at igangsatte prosjekter kan åpnes og tas i 
bruk så tidlig som mulig til beste for de reisende. Eksempler på prosjekter som fikk 
forsert fremdrift i 2006 gjennom ekstrabevilgningene etter regjeringsskiftet er 
Lysaker stasjon og fjernstyring av Nordlandsbanen. For 2007 vil blant annet følgende 
prosjekt få en langt bedre fremdrift enn det som ville vært mulig med Bondevik II 
regjeringens bevilgningsnivå: Det blir blant annet fullt trykk utbyggingen av nytt 
dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika, Lysaker stasjon, utbyggingen av 
dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, oppgraderingen av Meråkerbanen, 
samt godsterminalene Ganddal (Stavanger) og Alnabru (Oslo). Bondevik II 
regjeringen startet opp en rekke jernbaneprosjekter med små bevilgninger, et kraftig 
løft var derfor helt nødvendig for å sikre god fremdrift og for å forhindre et 
samfunnsøkonomisk tap.  

 
Utbygging av nye dobbeltspor på strekningene Sandnes – Stavanger og Lysaker – 
Sandvika er viktig for å utvikle velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner, for å 
forebygge bilkøer og akselererende behov for veginvesteringer i sentrale områder.  

 
• tilrettelegge for jernbane som transportalternativ for godstransport 
Regjeringen har en historisk satsing for å utvikle jernbanen som et effektivt 
transportalternativ for næringslivet og for å få til en miljøvennlig overføring av gods 
fra veg til bane. Det legges til rette for en kroneraftig kapasitetsøkning for 
godstransporten på bane ved investeringer i Ganddal (Stavanger/Sandnes), Brattøra 
(Trondheim) og Alnabru (Oslo) godsterminaler, bygging av en rekke nye 
krysningsspor og ved at flere andre kapasitetsøkende tiltak gjennomføres. Videre vil 
igangsettingen av utbygging til to spor på strekningen Bergen – Fløen bidra til å 
fjerne en viktig flaskehals. Summen av tiltakene beløper seg til om lag 450 milloner 
kroner.  

 
Regjeringen har i 2006- og 2007-budsjettet lagt vekt på oppgradering av 
Meråkerbanen til 22,5 tonn aksellast. Dette er nødvendig for at både person- og 
godstrafikken på banen kan drives på en tilfredsstillende måte. 
 

• fjerne kjørevegs- og el-avgiften for jernbane. 
Fra 1.1.2006 er kjørevegsavgift for ordinær vognlast til og med 22,5 tonn fjernet, jf. 
St.prp. nr. 1 for 2006. I budsjettforslaget for 2007 fjerner Regjeringen el-avgiften, noe 
som innebærer en lettelse for skinnegående transports kostnader på 75 millioner, 
hvorav ca 66 millioner kroner gjelder jernbanen og ca 9 millioner kroner på trikk og 
t-bane. Godstransporten på bane får en reel reduksjon i sine utgifter på 17 millioner 
kroner, NSB får en nettoeffekt på i overkant av 7 millioner kroner.   
 
• ikke sette flere persontrafikk-strekninger innen jernbane ut på anbud. 
Dette ble fulgt opp i behandlingen av statsbudsjettet for 2006 hvor den videre 
konkurranseutsettingen av nye jernbanestrekninger ble stoppet. Regjeringen har 

 67



imidlertid vært opptatt av å få til en smidig igangsetting av Gjøvikbanen som ble 
vedtatt konkurranseutsatt av den forrige regjeringen.  

 
Regjeringen vil gjennom forhandlinger med NSB sikre de reisende et stadig bedret 
togtilbud. Regjeringen forhandler nå med NSB om et ny avtale. Avtalen som skal 
gjelde fra 2007 vil bestå av 2 deler; en flerårig rammeavtale og årlige kjøpsavtaler 
under rammeavtalen. Når det gjelder togtilbudets innhold og omfang drøfter 
partene Samferdselsdepartementets krav til blant annet ruteproduksjon og 
standarden på togmateriellet. I tillegg forhandles det om krav effektivisering, 
bestemmelser som vil være førende for NSBs takstfastsettelse og om krav som skal 
bidra til at toget oppfattes som tilgjengelig for alle reisende. 

 
Regjeringen legger til grunn at forslaget til bevilgninger i St.prp. nr. 1 for 2007 gir 
rom for forbedringer i togtilbudet. 
 
• stoppe privatiseringen og konkurranseutsettingen av drift og vedlikeholdsoppgavene 

i Jernbaneverket. 
I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 for 2006 redegjorde Regjeringen for en endret politikk for 
konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i Jernbaneverket. Det ble 
da lagt til grunn at nye oppgaver ikke blir konkurranseutsatt. Regjeringen mener at 
oppgaver som er avgjørende for driftsstabilitet og sikkerhet i jernbanenettet med 
fordel kan drives i regi av Jernbaneverket som en integrert virksomhet. Dette 
innebærer imidlertid ikke at det settes lavere krav til effektivisering i 
Jernbaneverket. 
 
Samferdselsdepartementet har presisert overfor Jernbaneverket at oppgaver som 
allerede er satt ut i konkurranse fortsatt skal settes ut i konkurranse. Departementet 
har videre bedt Jernbaneverket om å videreutvikle etatens mål- og 
resultatstyringssystemer med særlig vekt på at ressursene skal utnyttes på en 
effektiv måte, enten oppgavene utføres i egenregi eller settes ut i konkurranse. 
Regjeringen er svært skeptiske til den måten Bondevik II regjeringen styrte 
konkurranseutsettingen av Jernbaneverket. Blant annet fikk alle ansatte tilbud om 
sluttpakker. Man har dermed betalt dyrt for å kvitte seg med ansatte med 
nøkkelkompetanse og som det uansett ville vært bruk for.  
 
• arbeide for gode togforbindelser mellom hovedstedene i Skandinavia. 
Samferdselsdepartementet har etter regjeringsskiftet inngått to avtaler med svenske 
Rikstrafiken som styrker det grenseoverskridende togtilbud.  
 
Fra søndag 7. januar blir det igjen et direkte togtilbud mellom Oslo og Stockholm. 
Overenskomsten har kommet i stand som følge av et initiativ fra og en tett dialog 
med Prosjekt Gränstrafiken som består av Hedmark fylkeskommune 
(arbeiderpartiets fylkesråd for samferdsel har vært en viktig drivkraft), Värmlands 
län og Ørebro län. Overenskomsten innebærer at det vil være daglige togavganger 
over grensen ved Charlottenberg fra januar 2007. NSB AS samarbeider med 

 68



svenske SJ AB om driften av togtilbudet. Det skal kjøres to daglige avganger 
tur/retur Oslo-Stockhom på ukedagene (en avgang i helgene) og to daglige 
avganger tur/retur Oslo-Karlstad på hverdager.  
 
Togtilbudet kommer som et tillegg til det øvrige persontogtilbudet på 
Kongsvingerbanen, som nå øker fra 5 til 9 daglige avganger i hver retning i 
ukedagene. Den andre overenskomsten gjelder persontrafikken mellom Trondheim 
og Østersund, det såkalte ”Nabotåget” på Meråkerbanen. ”Nabotoget” har de siste 
årene blitt en suksess ved at stadig flere reisende bruker tilbudet. Overenskomsten 
mellom de to lands myndigheter går ut på å sørge for at det togtilbudet som finnes 
på hver side av grensen, knyttes sammen til et sammenhengende tilbud og er sikret 
drift frem til 2012.  
 

Sjøvegen – en viktig del av transportpolitikken 
Både for personer og transport av gods er sjøvegen av stor betydning i et kystland som 
Norge. Regjeringen er derfor opptatt av å sikre et godt og effektivt tilbud til folk og 
næringsliv.  
 

• opprettholde Hurtigruta som et enhetlig transporttilbud med daglige, helårige 
seilinger på hele distansen Bergen – Kirkenes. 

Avtalen mellom staten og Hurtigruten Group ASA om kystruten Bergen – Kirkenes 
for perioden 2005-2012 sikrer et tilbud om daglige seilinger hele året, til nærmere 
angitte havner.  Det er videre lagt opp til å utvide nettolønnsordningen for sjøfolk til 
å omfatte sikkerhetsbemanningen på hurtigruten fra 1. juli 2007. Når statens støtte 
til Hurtigruten økes på denne måten vil man blant annet som følge av EØS-avtalens 
bestemmelser om statsstøtte antakelig ville redusere utbetlingene gjennom 
”hurtigruteavtalen”, noe selskapet også er helt inneforstått med.  
 
• riksvegferjene er å regne som en del av vegnettet, og utgiftene for de som benytter 

disse bør reduseres. Regjeringen vil bedre rabattordningene og utrede om enkelte 
strekninger kan gjøres gratis. 

Riksvegferjedriften har med forslaget for 2007 en overdekning etter to år av 
planperioden, vesentlig p.g.a. økt oljepris. Bevilgningen for 2007 er på vel 1,46 
milliard kroner. Det er vesentlig for Regjeringen å oppfylle NTP-kravene til 
kapasitet, frekvens m.v. Enkelte ferjestrekninger har således fått økt frekvens, f. eks. 
sambandet Tau-Stavanger. 
 
I 2006 økte Regjeringen rabattsatsene for de som er mest avhengige av å bruke 
ferger fra 40 prosent til 45 prosent, gjennom en tilleggsbevilgning på 28 millioner 
kroner. 
 
Regjeringen varsla i budsjettforslaget for 2007 at det fra 1.1.07 vil bli innført felles 
billetterings- og rabattordning basert på bruk av verdikort i Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. Ulikt billetteringssystem gjør at det ikke er mulig å gjennomføre 
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dette i hele landet fra samme dato. Det legges opp til at ordningen kan utvides til 
hele riksvegferjedriften fra 1.1.08. 
 

Regjeringen satte tidlig i 2006 i gang en utredning av ulike modeller med gratis 
ferjer. Utredningen skal etter planen ferdigstilles innen 15. desember 2006, og det 
legges opp til å komme tilbake til saken i samband med statsbudsjettet for 2008.  

 

Et godt flytilbud 
Regjeringen viderefører dagens flyplasstruktur, sikrer flyrutetilbudet på de regionale 
flyplassene og evaluerer Avinors organisering og tilknytningsform. Sikkerheten er høyt 
prioritert i alle deler av luftfarten. 
 
 

• opprettholde dagens flyplasstruktur, så fremt det ikke er et uttrykt ønske lokalt om å 
legge ned en flyplass. Dette må i tilfelle skje etter en grundig prosess hvor alle 
berørte er blitt hørt. 

Det har ikke kommet regionale eller lokale ønsker om endringer i 
lufthavnstrukturen, selv om det går lokale debatter flere steder Unntaket er Narvik 
som er villige til å legge ned sin flyplass dersom reisetiden til Evenes flyplass kortes 
ned gjennom bygging av Hålogalandsbroen. Flyplasstrukturen ligger derfor fast, og 
Avinor er i ferd med å foreta betydelige investeringer for å tilpasse flyplassene til 
revidert forskrift om utforming av store flyplasser. 
 
• sikre best mulig sikkerhet og regularitet gjennom å bedre innflygingsutstyr på 

flyplassene.  
Avinor AS og øvrige flyplassoperatører er ansvarlige for å møte gjeldende 
myndighetskrav med hensyn til teknisk og operativ standard på flyplassene. Det er 
per i dag ikke myndighetskrav om satelittbasert innflygningsutstyr. Avinor AS 
arbeider med å få utviklet et satellittbasert navigasjonshjelpemiddel for innflyging 
(SCAT-1)og foretar nå utprøving av dette systemet. Det er Avinor som sitter med det 
utøvende ansvaret for å foreta en utvikling og innføring av et slikt system, men 
arbeidet følges av departementet. Det er foreløpig for tidlig å slå fast om det er 
ønskelig å gå videre med, eller evt. å vurdere bruk av statlige virkemidler i 
utviklingen av dette satellittbaserte innflygingssystemet.  
 

• sikre et godt tilbud på kortbanenettet i forhold til flystørrelse, kvalitet på flyene, 
avganger og sikkerhet. 

Rutetilbudet i det regionale flyplassnettet blir opprettholdt gjennom kjøp av 
flyrutetjenester etter anbud. I forbindelse med nytt anbud for ruter i Finnmark og 
Nord-Troms gjeldende fra 1.4 2007, vil maksimaltakstene der blitt satt ned med 20 
prosent. 
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• i samarbeid med ledelsen og de ansatte evaluere organiseringen av Avinor, med 
sikte på best mulig ivaretakelse av samfunnshensyn, spesielt flysikkerhet.  

Samferdselsdepartementet har utarbeidet rapport om Avinors organisering og 
tilknytningsform. Et sentralt innspill er en ekstern konsulentrapport om organisering 
av sikkerhetsrelaterte oppgaver i Avinor. Arbeidet er utført i nær dialog med Avinors 
ledelse, de ansattes organisasjoner, luftfartsnæringen og berørte departementer. 
Saken vil om kort tid bli behandlet i Regjeringen og lagt fram for Stortinget i 
november 2006. 
 

Det er nå stor grad av ro i norsk luftfart. Dette henger blant annet sammen med 
Regjeringens aktive samarbeid med styret i selskapet, samt selskapets tiltak for å 
styrke flygelederbemanningen og for å bedre det interne samarbeidsklima. 
 

• Redusere regionale forskjeller 
For å redusere prisforskjeller på regionale flyruter som omfattes av statlig kjøp av 
tjenester og kommersielle flyruter er maksimaltakstene satt ned med 20 prosent i 
nytt anbud for Finnmark og Nord-Troms, gjeldende fra 1.4.2007. 

 

 

Posttjenester i hele landet 
Gjennom opphevelsen av vedtaket om å avvikle Postens enerett har regjeringen lagt 
grunnlaget for å opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris i hele landet, 
herunder seks dagers omdeling og mest mulig like tjenester ved postkontor og Post i 
butikk. 
 

• opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris i hele landet. 
Gjennom opphevelsen av vedtaket om å avvikle postens enerett fra 1.1.2007, har 
regjeringen lagt grunnlaget for å opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til 
lik pris i hele landet. 
 
• opprettholde enhetsportoen. 
Gjennom opphevelsen av vedtaket om å avvikle postens enerett fra 1.1.2007, har 
regjeringen lagt til rette for å opprettholde enhetsportoen med dagens omfang. 
 
• sikre at Posten Norge BA blir i 100 prosent statlig eie. 
Posten Norge AS er i 100 prosent statlig eie og Regjeringen vil ikke fremme forslag 
om å delprivatisere virksomheten. 

Digital allemannsrett 
Alle husstander, private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et framtidsrettet 
høyhastighetsnett. Digital allemannsrett og tilgang til bredbånd for alle i hele landet er 
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viktige saker for Regjeringen. Å sikre et godt bredbåndstilbud reduserer 
avstandsulemper, bedrer vilkårene for næringslivet og gjør det mulig for alle 
innbyggere å bruke offentlige elektroniske tjenester. 
 
  

• gi hele landet tilbud om tilknytting til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007. 
Regjeringen økte i 2006 bevilgningene til bredbåndsformål med 50 millioner kroner 
til totalt 119 millioner kroner. Midlene ble fordelt gjennom Høykom-programmet. 
Regjeringens siste bevilgning til bredbåndsformål, som ble delt ut i september i år, 
forventes å gi nærmere 30 000 nye bredbåndslinjer. Dette tilsvarer nærmere en 
tredjedel av de husstandene som per oktober i 2006 ikke hadde noe 
bredbåndstilbud. 
 
I tillegg har Regjeringen foreslått en samlet bevilgning på nær 122 millioner kroner 
til bredbånd i 2007. Av disse midlene er 100 millioner kroner øremerket 
bredbåndsutbygging i distriktsområder uten bredbåndstilbud. Erfaringer viser at for 
hver Høykom-krone utløses nærmere to kroner i lokale investeringer. Bevilgningen 
på 100 millioner kroner vil således kunne utløse nærmere 300 millioner kroner i 
totale investeringer i bredbånd.  
 
Regjeringen vil også foreta en revisjon av ekomloven blant annet for å ta hensyn til 
den raske utviklingen på området og slik at lovverket bedre legger til rette for en 
raskere utvikling ny teknologi. Utkast til ny lov er nå ute på høring.  
 
• unngå urimelige geografiske prisforskjeller ved tilknytning til bredbåndsnett. 
Prisen for bredbåndstilknytning bestemmes i utgangspunktet av konkurransen i 
markedet. Markedsaktørene har valgt å ta samme pris for sine tjenester over hele 
landet. Økt konkurranse i markedet for høye overføringshastigheter har ført til 
mindre forskjeller i prisen som næringslivet må betale. Gjennom 
tilskuddsordningen Høykom Distrikt, som administreres av Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, blir det bygget ut bredbåndsnett i deler av landet 
som ellers ikke ville hatt et slikt tilbud og hvor brukerne kan nyte godt av ”normale” 
priser.  
 
• bruke offentlige midler for å bidra til å realisere utbygging i områder hvor det 

kommersielt ikke lar seg gjøre. 
Regjeringen ønsker å understøtte den markedsbaserte bredbåndsutbyggingen 
gjennom en utvidelse og tilpassing av den allerede eksisterende Høykom-ordningen. 
Modellen bygger på tilskudd etter søknad. For å sikre størst mulig grad av 
samordning vil fylkeskommunene oppfordres til å ta ei samordnende rolle i sine 
områder. Høykom-ordningen ble utvidet gjennom ekstrabevilgningene til bredbånd 
på 50 millioner kroner i 2006. For 2007 legger Regjeringen opp til en totalbevilgning 
på nær 122 millioner kroner, den største bevilgningen til Høykom noensinne. Av 
disse midlene er 100 millioner kroner øremerket distriktsområde uten bredbånd i 
dag. 
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• legge til rette for utbygging av mobilnettet i de områder der dekningen i dag er for 

dårlig. 
Ingen av konsesjonærene for mobiltelefoni har plikt til å levere 100 prosent 
geografisk dekning, men Samferdselsdepartementet (også representert ved 
statsråden personlig) har en dialog med mobiloperatørene med sikte på å bedre 
dekningen. Telenors GSM-nett dekker 99,8 prosent av befolkningen der de bor og 84 
prosent av landarealet. Dersom Nordisk Mobiltelefoni lykkes med sin satsing på 
bakgrunn av sin CDMA450-konsesjon vil man få en ytterligere dekning utover 
dagens GSM-område.  
 
Som følge av det opplegget som var lagt av Bondevik II fikk Telenor og Netcom 
høsten 2006 fornyet sine konsesjoner i 12 nye år uten at det ble stilt krav om bedre 
dekningsgrad.  
 
• medvirke til at Bane Tele AS blir et offentlig kontrollert selskap som bidrar til 

bredbåndsstruktur i hele Norge. 
Det er inngått en avtale med Bredbåndsalliansen om et langsiktig delt eierskap i 
Bane Tele AS. Avtalen innebærer at Bredbåndsalliansen vil tilføre BaneTele 625 
millioner kroner i kontanter i en kapitalforhøyelse, mot at Bredbåndsalliansen får en 
eierandel på 50 prosent i det nye selskapet. Avtalen sikrer både et sterkt offentlig 
eierskap og en rask utbygging av bredbånd over hele landet. Løsningen innebærer 
at BaneTeles bredbåndsnett integreres med et omfattende regionalt nett som nå 
bygges ut gjennom sentrale kraftselskaper. 

 
• styrke tilsyn med konkurranse, sikkerhet og personvern innenfor telefoni og 

elektronisk kommunikasjon. 
Bevilget 2 millioner kroner til Datatilsynet for å drive opplysningskampanje om 
personvern, spesielt rettet mot barn og unge.  
 
Tiltaket inngår i Post- og teletilsynets løpende oppgaver med tilsyn og regulering av 
elektronisk kommunikasjon. Post- og teletilsynet er godt i gang med å treffe 
virkemiddeltiltak for å styrke konkurransen og bedre sikkerheten innenfor 
markedene for elektronisk kommunikasjon ytterligere. 
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Kapittel 6. Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk 
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Et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse er grunnleggende for å møte 
samfunnsutfordringene. Det er gjennom folkelig engasjement og folkevalgt styring vi best 
kan løse miljøproblemene, få flere i arbeid, sikre utjevning mellom grupper, regioner og 
land, sikre nasjonal og lokal råderett over naturressursene og norsk eierskap i næringslivet.
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
ommuner og fylkeskommuner skal ha kraft til å utvikle gode lokalsamfunn, skape 
ode oppvekstvilkår og tilrettelegge for næringsutvikling. For å få dette til har 
egjeringen økt inntektene til kommunesektoren med 14 milliarder kroner i 2006 og 
007. Regjeringen gjeninnførte kommunale næringsfond på 100 millioner kroner og 
kte regionaltilskuddet med 225 millioner kroner i budsjettet for 2006. De regionale 
tviklingsmidlene ble økt med 42,5 millioner kroner. Denne budsjettposten vil også 
ære satsingsområde i 2007 med nærmere 100 millioner kroner i friske midler. 

okaldemokrati 
t levende lokaldemokrati innenfor rammene av kommunene er grunnsteinen i det 
asjonale folkestyret. Regjeringen vil sikre kommunenes omdømme gjennom arbeidet 
om gjøres i det nyopprettede Forum for etikk i kommunesektoren og ved at nasjonalt 
egelverk gjennomgås for å sikre den etiske standarden i kommunene. 

egjeringen viderefører forsøk med direkte valg av ordfører ved valget i 2007. Inntil 50 
ommuner vil, etter søknad, bli utvalgt til å delta i forsøket denne gangen. 

• styrke barn og unges mulighet for medvirkning og innflytelse. 
Et eget rundskriv om dette ble sendt ut fra Barne- og likestillingsdepartementet til 
alle landets kommuner sommeren 2006. En håndbok for ungdomsråd i kommunene 
er utviklet i Barne- og likestillingsdepartementet og sendt ut til kommunene i 2006. 

• sikre innbyggernes velferd og rettigheter gjennom en god kommunal sektor. På noen 
utvalgte sektorer er det nødvendig å sikre særskilte rettigheter. 

Kommunesektoren har i 2006 og 2007 fått økte inntekter på 14 milliarder kroner. 
Dette gir klare utslag i velferdsproduksjonen i kommune-Norge, med økt satsing på 
blant annet skole, helse og omsorg.  
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• sikre medvirkning fra kommunesektoren i konsekvensutredninger som har 
vesentlige konsekvenser for lokalt selvstyre. 

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten har utredet hvordan det kan 
oppnås tettere samarbeid med KS om kostnadsberegninger av reformer i 
kommunesektoren. Målet er at KS skal trekkes med i arbeidet med reformer av en 
viss størrelse på et tidlig tidspunkt, bl.a. med sikte på å oppnå enighet om hva som 
kan oppnås innenfor ulike inntektsrammer. 

 
• følge opp lokaldemokratikommisjonens utredning med en stortingsmelding. 
Det tas sikte på å legge fram en stortingsmelding våren 2007. 

 

Lokalsamfunn og regionalpolitikk 
For å skape attraktive lokalsamfunn også i distriktene, satser Regjeringen aktivt på 
kultur. På denne måten kan kultur bidra til å skape liv i lokalsamfunnet og styrke lokal 
identitet og næringsutvikling. Regjeringen vil i 2007 også styrke innsatsen for 
kulturbasert næringsutvikling som vil styrke stedsidentitet og bolyst gjennom bruk av 
lokale ildsjeler og bred mobilisering i lokalsamfunnet. Satsingen vil sees i sammenheng 
med småsamfunnssatsingen og vil videre bygge på lokale og regionale initiativ. 6,5 
millioner kroner bevilges til dette i 2007. 
 
 

• satse på kulturbasert næringsutvikling 
Regjeringen har satt av inntil 8 millioner kroner i 2006 til kulturbasert 
næringsutvikling. Midlene skal tilrettelegge for verdiskaping i kulturnæringene i 
distriktene. Tiltakene videreføres i 2007 med samme beløp på inntil 8 millioner 
kroner. I tillegg vil inntil 1,5 millioner kroner brukes på tiltak i samarbeid med 
Nærings- og handelsdepartementet som del av handlingsplanen for kultur og 
næring. 
 
• oppnevne eget regjeringsutvalg for distrikts- og regionalpolitikk 
For å sikre at det blir tatt distrikts – og regionalpolitiske hensyn i sektorpolitikken, 
er det for første gang opprettet et permanent regjeringsutvalg for distrikts- og 
regionalpolitikk, med 7 fast møtende statsråder. Utvalget følger opp Soria Moria-
erklæringens viktige distriktspolitiske mål, drøfter nye politiske initiativ og legger 
premisser for viktig meldings- og utredningsarbeid som innvirker på distrikts- og 
regionalpolitikken.  

 
• etablere Bolystrådet 
Kommunal- og regionalministeren har etablert ”Bolystrådet”. Bolystrådet skal gi råd 
om hvordan distrikts- og regionalpolitikken bør innrettes mot unge i utdannings- og 
etableringsfasen. Rådet er satt sammen av representanter fra 
ungdomsorganisasjoner, unge folkevalgte, unge ressurspersoner, ildsjeler og 
personer som har utmerket seg på sitt felt.  
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• ta initiativ til et første dialogmøte for å komme på offensiven med tiltak når det 

gjelder uregelmessigheter innen byggenæringen 
Kommunal- og regionaldepartementet ser med stigende bekymring på meldinger 
om useriøse utøvere i byggenæringen som skaper store problemer for både 
tiltakshavere og for konkurrerende bedrifter som holder seg innenfor regelverket 
på alle områder, f. eks. arbeidsmiljø, arbeidstillatelse, arbeidsforhold for 
utenlandske arbeidere, skatt og avgifter, konkurskarantene m.m. Departementet vil 
derfor samarbeide med byggenæringen om seriøsitet i bransjen og bidra til en 
samordning av statlige sektorer på dette området. Arbeidstakerorganisasjoner bør 
også med i et slikt samarbeid. 

  
• etablert ”Forum for etikk i kommunesektoren” og iverksatt gjennomgang av aktuelt 

regelverk 
Kommunal- og regionaldepartementet har fulgt opp negativt søkelys og påstander 
om ukultur i kommunene med å opprette Forum for etikk i kommunesektoren. 
Forumet består av særskilt inviterte enkeltpersoner og organisasjoner. Forumet skal 
bidra til debatt og dessuten gi innspill om behovet for regelendringer. Det er 
igangsatt en kartlegging av gjeldende lover og forskrifter for å avdekke hvilke regler 
som kan ha betydning for etiske forhold i kommunene som grunnlag for eventuelle 
endringer i regelverket.  

 

Kommuner og regioner 
Regjeringen legger til rette for styrket lokal velferd ved å gi et kraftig løft for 
kommuneøkonomien. Veksten i frie inntekter i inneværende år er den høyeste 
prosentvise veksten på 15 år. Regjeringen legger høsten 2006 fram stortingsmeldingen 
om forvaltningsreformen. Reformen skal bidra til økt demokrati, desentralisering og 
verdiskaping. 
 
 

•  endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet. 
Eventuelle kommunesammenslutninger skal være tuftet på lokale beslutninger etter 
lokale initiativ og lokale vurderinger. Regjeringen ser derfor ikke behov for egne 
tiltak som stimulerer til kommunesammenslutninger. Av den grunn har regjeringen 
fjernet særskilte tilskudd til infrastrukturtiltak til kommuner som slutter seg 
sammen. Øvrige økonomiske virkemidler til kommuner som vurderer 
sammenslåing eller slår seg sammen videreføres.  
 
• legge til rette for å styrke samhandlingen mellom kommunesektoren og tredje sektor. 
Det er igangsatt et eget forskningsprosjekt for å finne fram til gode 
samarbeidsformer mellom kommunene og frivillig sektor. FoU-oppdraget 
Kartlegging av kommunenes samhandling med frivillig sektor er sendt ut til fire 
utvalgte institusjoner. Oppdraget skal ferdigstilles innen 1. desember 2006. I tillegg 
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er det satt i gang et pilotprosjekt i Dovre kommune for å finne fram til lokale 
strategier for å bedre samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor. 
 

Kommuneøkonomi 
Regjeringen har gitt kommunene tilbake selvtilliten og fremtidstroen. 
Kommunesektoren har i 2006 og 2007 fått økte inntekter på 14 milliarder. kroner og 
tjenestetilbudet i kommunene er i ferd med å ”skinne” igjen. Tall fra SSB viser at 
kommunenes bruttoutgifter til pleie og omsorg er 6,5 prosent høyere 2. kvartal 2006 
enn 2. kvartal 2005. Tilsvarende er bruttoutgiftene innenfor barnehageområdet 18,6 
prosent høyere, grunnskolen 3,5 prosent høyere og kommunehelse 3,6 prosent høyere. 
Det viser at regjeringens satsing på kommuneøkonomi har gitt resultater. 
 
 

• for 2006 skal veksten i kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter være 5,4 
milliarder kroner, inkludert 225 millioner kroner i økt regionaltilskudd. 

I tilleggsproposisjonen for 2006 ble det lagt opp til en vekst i frie inntekter på 5,7 
milliarder kroner. Veksten i frie inntekter i 2006 er i nasjonalbudsjettet 2007 anslått 
til 7 milliarder kroner. 
 
• gjennom en forpliktende flerårig opptrappingsplan rette opp den økonomiske 

ubalansen i kommunesektoren. 
En flerårig opptrappingsplan for oppretting av den økonomiske ubalansen ble lagt 
fram i kommuneproposisjonen for 2007. Planen er behandlet i flere 
konsultasjonsmøter med KS.  Opptrappingsplanen blir fulgt opp i forslag til 
statsbudsjett for 2007. Det arbeides nå med å trekke KS tettere inn i arbeidet med 
kostnadsberegninger av reformer.  
 
• gjøre konsultasjonsordningen mellom stat og kommune mer forpliktende slik at de 

totale ressursene innenfor offentlig sektor kan utnyttes bedre. 
Retningslinjer for bilaterale samarbeidsavtaler mellom regjeringen og KS er 
utformet, og trådte i kraft i juni 2006. 
 

By og land 
Folk skal ha valgfrihet til å bo både i bygd og by. Stortingsmeldingen om distrikts- og 
regionalpolitikken som ble lagt fram i juni, er en strategisk plan for en mer aktiv og 
målrettet nærings- og regionalpolitikk som vil bli fulgt opp med økonomiske 
virkemidler i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene. Gjeninnføringen av 
differensiert arbeidsgiveravgift og utvidelsen av det distriktspolitiske virkeområdet er 
så langt det viktigste distrikts- og regionalpolitiske grepet.  
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• gjennomføre en vesentlig styrking av de distriktspolitiske virkemidlene, blant annet 
gjennom å utnytte det regionalpolitiske handlingsrommet og arbeide aktivt 
internasjonalt for å øke handlingsrommet i regional- og næringspolitikken. 

De distriktspolitiske virkemidlene er styrket med 80,4 millioner kroner fra saldert 
budsjett for 2005 til saldert budsjett for 2006 og med 153,5 millioner kroner fra 
saldert for 2006 til forslag for 2007. Dette innebærer om lag 10 prosent økning. 

 
ESA har godkjent Norges forslag til nytt virkeområde for de direkte bedriftsrettede 
distriktspolitiske virkemidlene. Neste skritt blir at ESA behandler notifikasjoner av 
ordninger knyttet til det distriktspolitiske virkeområdet. 
 
• legge fram en stortingsmelding om handlingsrom og muligheter i distriktspolitikken. 
St.meld. 21 (2005-2006) Med hjarte for heile landet, ble lagt frem i juni 2006. Denne 
konkretiserer innholdet i Regjeringens nye distrikts- og regionalpolitikk. 
Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling er spesielt framhevet i 
meldingen. (se omtale under punkt om kulturbasert næringsutvikling) 
 
• gjeninnføre ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. 
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra 1. januar 2007. Den 
nye ordningen, inkludert en fribeløpsordning, vil omfatte hele 90 prosent av 
avgiftsfordelen i ordningen før omleggingen i 2004. For de områdene som ikke får 
gjeninnført ordningen, legger Regjeringen opp til å videreføre hoveddelen av de 
ordningene som i dag gjelder som alternativ til differensiert arbeidsgiveravgift. 
 
• iverksette et eget satsingsprogram med fokus på utvikling av småsamfunn, herunder 

videreutvikle støtten til utkantbutikker. 
Det er satt av 23,5 millioner kroner til dette i 2006, 50 millioner kroner for 2007 og 
det er lovet minst 100 millioner kroner for stortingsperioden. Cirka 15 
pilotprosjekter er startet opp innenfor hovedoverskriftene god tjenestetilgang, 
næringsutvikling og attraktive steder. MERKUR og utviklingsstøtte til 
utkantbutikker videreføres.  
 
• bidra med statlig finansierte tiltak for å bedre integreringen, motarbeide den økte 

fattigdommen og bekjempe rusmiddelmisbruk. Et bedre samarbeid mellom staten, 
kommunene og frivillige organisasjoner må prioriteres for å nå disse målene. 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2007 lagt fram handlingsplaner mot fattigdom 
og for inkludering av innvandrerbefolkningen på over 1 milliard kroner.  
 
Regjeringen foreslår blant annet 50 millioner kroner mer til tiltak på rusfeltet. I 
tillegg foreslås 15 millioner kroner til tiltak for barn med psykisk 
syke/rusmiddelavhengige foreldre. En opptrappingsplan for rusfeltet vil være ferdig 
høsten 2006 i tråd med Soria Moria erklæringen. Russpørsmål er en integrert del av 
helse- og omsorgstjenesten i kommunal sektor og i spesialisthelsetjenesten. Styrking 
av kommunesektoren og sykehussektoren gir derfor et godt fundament for planen. 
På enkelte områder kreves tiltak som er spesifikt rettet mot rusfeltet.  
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I revidert nasjonalbudsjett for 2006 ble det bevilget 20 millioner kroner knyttet til 
oppfølging av arbeidet med å bekjempe bostedsløshet.  

 

Samarbeidsforholdene mellom NAV og kommunene i forbindelse med 
introduksjonsordningen skal revideres og forbedres.  
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har jevnlige møter med de landsdekkende 
organisasjonene på innvandrerfeltet. Regjeringen har et dialogforum med ungdom 
med innvandrerbakgrunn hvor ulike temaer diskuteres. 

 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ved flere anledninger hatt møter og 
høringer med representanter fra frivillige organisasjoner, kunnskapsmiljøer og 
etater, samt KS. 

 
• gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer, slik som 

Groruddalen i Oslo. 
I budsjettet for 2007 vil det bli opprettet nytt tilskudd til Groruddalen på 43 millioner 
kroner. Sammen med øvrige bidrag på budsjettet vil det bli avsatt totalt 200 millioner 
kroner til Groruddalen. Pengene skal brukes til opprustning av boliger og 
boligområder, friluftsarealer, samferdselstiltak som tilrettelegging for 
kollektivtrafikk og støyskjerming,  og egne tiltak for god integrering. Groruddalen 
prioriteres i forbindelse med tildeling av storbymidler til barn og unge i 2007. 

 
Bevilgningen ”Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet” 
økes med 2 millioner kroner for 2007. Av disse går 1 million kroner til tilskudd til 
landsdekkende organisasjoner, mens 1 million kroner avsettes til frivillige 
organisasjoner og virksomhet i Groruddalen i Oslo. 

 
• innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker. 
Regjeringen har offentliggjort at den vil fremme en egen lov for vern av Oslomarka. 
Markaloven vil gi rom for å verne Oslomarka med utgangspunkt i friluftsliv. 
Arbeidet er i gang og utkast til lov skal foreligge sommeren 2007.  
 
• legge fram en egen hovedstadsmelding. 
Regjeringer legger frem en egen hovedstadsmelding i desember 2006. 
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Kapittel 7. Et arbeidsliv med plass til alle 
 
 

Kamp mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv er et hovedmål for vår 
politikk. Menneskene er vårt lands viktigste ressurs. For den enkelte er arbeid den 
viktigste sikring for egen inntekt. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 

 
 
Arbeid for alle og et arbeidsliv for alle er sentrale mål for regjeringen. En av våre store 
utfordringer er mangel på arbeidskraft. Regjeringen gjennomfører nå NAV-reformen 
som skal åpne arbeidslivet for flere og vi legger til rette for at arbeidstakere fra andre 
land kan komme hit for å gjøre en innsats. For å unngå utnytting av arbeidstakere har vi 
styrket arbeidsmiljøloven og lansert en handlingsplan mot sosial dumping.  
 

Arbeidsmarked 
Vi har rekordhøy sysselsetting og arbeidsledigheten går ned. Det er 36 000 færre 
arbeidsledige enn for ett år siden, og ledighetsstatistikken fortsetter å falle. 
Sysselsettingen har vokst med 70 000 personer fra juni-august 2005 til juni-august i år.  
 
 

• opprette flere tiltaksplasser. 
Utfordringene for 2007 er knyttet til å utnytte mulighetene den høye etterspørselen 
etter arbeidskraft gir til å få ulike grupper som har problemer med å skaffe seg 
arbeid på egen hånd, over i arbeid. En målrettet og aktiv arbeidsmarkedspolitikk 
skal legge til rette for dette.  
 
Regjeringen foreslår et tiltaksnivå på 11 800 plasser innenfor de ordinære 
arbeidsmarkedstiltakene. Nivået er rundt 800 plasser høyere enn det som gjelder for 
2. halvår 2006, til tross for et bedre arbeidsmarked. 
 
Ressursene rettes særlig inn mot grupper som har problemer med å skaffe arbeid 
på egen hånd. Dette gjelder for eksempel ungdom, innvandrere og langtidsledige. 
For unge i alderen 20-24 år som har vært ledige i mer enn tre måneder, iverksettes 
en oppfølgingsgaranti. Der vil hovedfokuset være aktiv jobbsøking, egenaktivitet og 
motivasjon. Dette skal bidra til å redusere risikoen for varig utstøting fra 
arbeidslivet. 

 
• forbedre dagpengeordningen og rette opp kutt. Det skal innføres en tiltaksgaranti for 

langtidsledige som har vært ledige i to år slik at alle sikres rett til arbeid, utdanning 
eller arbeidsmarkedstiltak. 
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Ferietilleggsordningen er gjeninnført med virkning f.o.m. 1. juli 2006. Antall 
ventedager før man får dagpenger foreslås redusert fra 5 til 4 dager i statsbudsjettet 
for 2007.  

 
I statsbudsjett for 2007 fremmer Regjeringen forslag om en garantiordning som 
innebærer at langtidsledige som har vært helt ledige de siste to årene eller lengre 
og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige de siste seks månedene eller 
lengre, skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak. 
 
• opprette langt flere traineeplasser og opplæringsjobber i offentlig sektor, spesielt 

innrettet mot unge nyutdannede. 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil gjennomføre et trainee-program for 
personer med nedsatt funksjonsevne som har høyere utdanning. Hvert departement 
skal ha ansvaret for en deltaker i programmet. 18 traineer med nedsatt 
funksjonsevne skal tilsettes i sentralforvaltningen innen utgangen av 2006. 

 
• innføre en ungdomsgaranti til alle under 25 år som sikrer individuell oppfølging av 

ungdom og tilbud om arbeid, utdanning eller opplæring. 
Dagens ungdomsgaranti gir unge under 20 år som står uten arbeid eller skoleplass, 
rett til arbeidsmarkedstiltak. I forslag til statsbudsjett for 2007, fremmer Regjeringen 
forslag om en oppfølgingsgaranti for 20-24 åringer. Målgruppen er 
langtidsarbeidssøkere med en varighet på søkeperioden på minst 26 uker. 
Hovedfokuset i garantien er tett oppfølging av målgruppen med vekt på aktiv 
jobbsøking, egenaktivitet og motivasjon. Arbeidssøkere med lengre 
ledighetsperioder vil få tilbud om ytterligere individuelle samtaler og økt bistand i 
jobbsøking samt ev. tilbud om arbeidsmarkedstiltak. 

 
• opprette flere tiltaksplasser for å integrere personer som ellers faller utenfor i det 

ordinære arbeidsliv, og ha gode finansieringsordninger for å opprette varig 
tilrettelagte arbeidsplasser (VTA og arbeidsplasser i Vekstbedriftene 
(attføringsbedrifter). 

Styrking i arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede på 1 000 plasser i gjennomsnitt 
2. halvår 2006 til om lag 27 300 plasser i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2006. I forbindelse med statsbudsjett for 2007 er det foreslått å øke tiltaksnivået med 
ytterligere 700 tiltaksplasser i gjennomsnitt, til ca 28 000 for 2007. Tiltaksnivået på 
28 000 plasser for yrkeshemmede vil, i tillegg til at mange yrkeshemmede får 
finansiert tiltaksdeltakelsen over folketrygden, gi rom for en historisk høy innsats 
overfor yrkeshemmede.  
 
Økt satsing på arbeidsmarkedstiltak er også en viktig del av regjeringens innsats for 
å bekjempe fattigdom. Innenfor Regjeringens forslag til tiltaksnivå for ordinære og 
yrkeshemmede arbeidssøkere er det satt av 900 flere tiltaksplasser i 2007. 
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• gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd og innføre ordning med uføretrygd som 

lønnstilskudd i alle fylker. 
Evaluering av forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd er gjennomført av 
ECON på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen viser at 
det er behov for et virkemiddel som kan forhindre at folk faller ut fra arbeidslivet og 
over på varig uførepensjon. I budsjettet for 2007 har Regjeringen derfor startet 
forsøk i 5 fylker med tidsubestemt lønnstilskudd. Disse fylkene er Vestfold, Aust-
Agder, Nord-Trøndelag, Finnmark og Akershus.  Ordningen vil fungere slik at 
uførepensjonen den enkelte får innvilget i stedet kan gå til en arbeidsgiver.   
 

Arbeidstakerrettigheter 
Noe av det første Regjeringen gjorde etter overtakelsen var å reversere de forslagene 
den forrige regjeringen kom med som ville svekket arbeidstakernes rettigheter. 
Arbeidsmiljøloven er styrket og regjeringen har lagt fram en egen plan for å stanse 
sosial dumping.  
 
 

• reversere vedtak om økt adgang til midlertidige ansettelser. 
Gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24 (2005-2006). Regjeringen fremmet våren 2006 
forslag om å endre universitets- og høyskoleloven slik at adgangen til 
åremålsansettelser i undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal 
delta i prosjekt, fjernes, jf. Ot.prp. nr. 79 (2005-2006). 

 
• sikre stillingsvernet og beholde retten til å stå i stilling under ankebehandling av en 

tvistesak. 
Gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24 (2005-2006). 

 
• gjeninnføre reglene for overtid som de var før 2003. 
Gjennomført gjennom Ot.prp. nr. 24 (2005-2006). 

 
• reversere endringer i tjenestemannsloven vedtatt våren 2005, herunder gjeninnføre 

ventelønnsordningen. 
Ventelønnsordningen er videreført slik den var før lovforslaget om statens embets- 
og tjenestemenn våren 2005, St.prp. nr.1 Tillegg nr. 1 (2005-2006). Bevilgningen ble 
i St.prp. nr.1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) justert opp med 45 millioner kroner til 460 
millioner kroner.  

 
• opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. 
Regjeringen vil ikke foreslå noen endringer i sykelønnsordningen for arbeidstakere. 
I budsjettet for 2007 er det lagt fram forslag til sterkere skjermingsordninger av 
utsatte ansatte, som gravide, kreftsyke og folk på attføring. Dette er en del av 
forslaget knyttet til at arbeidsgiverne skal betale mer for langtidsfraværet. 
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• forsterke samarbeidet og forpliktelsene med arbeidslivets parter for å skape et reelt 
inkluderende arbeidsliv. 

Ny IA-avtale er inngått 14.12.2005 og tillegg til IA-avtale av 6.6.2006.  
 

• kartlegge årsakene til sykemelding og uførhet. 
I statsbudsjettet for 2007 starter regjeringen en ny satsing på forskning om årsaker 
til sykefravær/uførhet og utstøting. I 2007 settes det av 10 millioner kroner til den 
nye satsingen fra avkastningen av forskningsfondet. Satsingen vil gå over 10 år og 
ha en årlig finansieringsramme mellom 20 og 50 millioner kroner. Det er videre 
iverksatt en oppfølgingsstudie av legenes sykmeldingspraksis. 

 
• sørge for en seniorpolitikk som bidrar til at eldre oppfattes som en positiv ressurs for 

arbeidslivet. 
Aktiviteten fra krafttaksperioden er opprettholdt for Senter for seniorpolitikk i 2006. 
I statsbudsjettet for 2007 foreslås dette videreført. I 2007 ble det lagt fram en 
stortingsmelding om seniorpolitikken. 

 
I statsbudsjettet for 2007 er det foreslått 20 millioner kroner til forsøk med redusert 
arbeidstid for seniorer for å teste ut om dette fører til økt pensjoneringstidspunkt.  

 
• lage handlingsplaner med klare måltall for rekruttering av funksjonshemmede og 

innvandrere til offentlige stillinger, og for økning av avgangsalder i offentlig sektor.  
Fornyings- og administrasjonsdepartementet foretar årlige kartlegginger av 
rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne i 
staten. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har et generelt krav i tildelingsbrevene til 
sine underliggende etater om rapportering på antall og andel ansatte med 
innvandrerbakgrunn, samt hvilke tiltak etatene har for å styrke rekrutteringen av 
personer med innvandrerbakgrunn.  

 
• opprette en likelønnskommisjon. 
Likelønnskommisjonen ble opprettet ved Kongelig resolusjon 16.6.2006. 
Fylkesmann Anne Enger Lahnstein er leder for kommisjonen. 
 
• bidra til forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsreformer i samarbeid med partene i 

arbeidslivet. 
I statsbudsjettet for 2006 ble det satt av 10 millioner kroner til forberedelser av 
forsøk med 6-timersdag. I statsbudsjettet for 2007 er det foreslått 20 millioner 
kroner til forsøk med redusert arbeidstid for seniorer for å teste ut om dette fører til 
økt pensjoneringstidspunkt. Det vil også bli utført studier og analyser av 
arbeidstidsreduksjoner for andre grupper, som eksempelvis barnefamilier eller 
turnusarbeidere. 
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Sosial dumping 
Mange arbeidsgivere sliter med å få nok folk og folk med riktige kvalifikasjoner. Derfor 
er det positivt at vi får flere utenlandske arbeidstakere som ønsker å gjøre en jobb i 
Norge. Det som ikke er bra er at dette kan åpne for sosial dumping. Regjeringen jobber 
aktivt med tiltak som skal forhindre at arbeidstakere fra andre land blir dårlig 
behandlet. Arbeidstilsynet er styrket og har fått sterkere sanksjonsmuligheter. 
Gjennom en egen handlingsplan har regjeringen iverksatt en offensiv mot sosial 
dumping.  
 

• for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, vil vi ta 
initiativ til en bred vurdering av lovverk og virkemidler  

Initiativet er tatt i Handlingsplanen mot sosial dumping, som regjeringen la fram i 
revidert budsjett 2006. 

 
• innføre en ordning med godkjenning og kontroll av firma som driver arbeidsutleie. 
”Ryddigere forhold for inn- og utleie av arbeidskraft” framgår som ett av tiltakene i 
Handlingsplan mot sosial dumping og det tas sikte på at det skal legges fram forslag 
i løpet av 2006. 

 
• stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle offentlige anbudsprosesser. 
Skal gjennomføres i 2007, jamfør Handlingsplanen mot sosial dumping. 

 
• sikre tillitsvalgte innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene underentreprenører tilbyr sine 

arbeidstakere. 
Dette arbeidet er en del av oppfølgingen av tiltakene i Handlingsplan mot sosial 
dumping både når det gjelder forbedring av allmenngjøringsordningen og ryddigere 
forhold knyttet til inn- og utleie. Det tas sikte på at det skal legges fram forslag i 
løpet av 2006. jf. St. meld. nr. 2 (2005-2006). 

 
• sikre Arbeidstilsynet ressurser til å intensivere sin innsats på området. 
For 2006 ble statsbudsjettet styrket med 2,3 millioner kroner til Arbeidstilsynet og 2 
millioner kroner til Petroleumstilsynet. I RNB ble det bevilget ytterligere 3 millioner 
kroner til Arbeidstilsynet og 1 millioner kroner til Petroleumstilsynet. Disse 
bevilgningene foreslås videreført i statsbudsjettet for 2007 med helårsvirkning, dvs. 
6 millioner kroner til Arbeidstilsynet og 2 millioner kroner til Petroleumstilsynet. 
 
Regjeringen har gått inn for at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal kunne gi 
pålegg og bruke tvangsmulkt og stansing når de utfører tilsyn eller 
allmengjøringsloven og utlendingsloven.  
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Kapittel 8. Sosialpolitikk 
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Likeverdighet og frihet for alle avhenger av viljen til reell omfordeling. Det er behov for en 
målrettet politikk med en satsing på flere tiltak for å komme i arbeid gjennom en 
videreføring av arbeidslinjen, en generell politikkendring for å skape mindre økonomiske 
forskjeller og bedring av økonomiske ytelser for mennesker som i dag lever på så lave 
inntekter at det må betegnes som fattigdom. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
egjeringen har som mål å avskaffe fattigdom i Norge. Det viktigste vi kan gjøre er å 
jelpe folk til å klare seg selv. Derfor har vi laget en handlingsplan mot fattigdom på 
09,5 millioner der vi styrker arbeidsmarkedstiltakene, innført et kvalifiseringsprogram 
or langtids sosialhjelpsmottakere (tidligere kalt velferdskontrakt) bedret tilbudet til 
usmisbrukere og bedret tilbudet til innsatte, slik at de skal ha en sjanse til å klare seg 
odt i samfunnet etter endt soning. I tillegg økes sosialhjelpssatsene med 5 prosent 
tover prisstigningen.  

• en målrettet politikk med tiltak for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt. 
Regjeringen har videreført og styrket den landsomfattende satsingen på 
arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp m.fl. De årlige 
bevilgningene etter RNB 2006 utgjør 460 millioner kroner. I 1. halvår 2006 har om 
lag 8 200 personer vært registrert i arbeidsmarkedssatsingen. Regjeringen foreslår i 
statsbudsjettet for 2007, som et ledd i handlingsplan mot fattigdom: 
 

o å styrke den landsomfattende arbeidsmarkedssatsingen (144 millioner 
kroner) 

o kvalifiseringsprogram for utsatte grupper (53 millioner kroner, se 
nedenfor) 

o å styrke og utvide program for basiskompetanse i arbeidslivet (10 
millioner kroner) 

o styrke opplæringen innenfor kriminalomsorgen (10 millioner kroner) 

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten  
fremlegges av helseministeren høsten 2006. 
 
• rett til velferdskontrakter. De som inngår kontrakt med målsetting om opplæring, 

arbeid, behandlingstilbud eller lignende skal ha ytelser opp mot SIFOs satser. 
I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering vil vi legge fram forslag som 
følger opp dette.  
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• økning av sosialhjelpssatsene. 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007, som et ledd i handlingsplan mot 
fattigdom, å heve satsnivået i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av 
stønad til livsopphold med 5 prosent fra 1.1.2007 utover prisstigningen. 
 
• heving av barnetilleggene i sosial- og trygdeytelsene. 
Barnetillegget for mottakere av attføringspenger og rehabiliteringspenger er økt 
med 10 kroner per barn per dag, fra 17 kroner til 27 kroner, fra 1. januar 2006. Jf. 
St.prp. nr. 1 (2005-2006) Tillegg nr. 1. Barnetillegget for tidsbegrenset uførestønad 
ble gjort behovsprøvd fra 1. juni 2006. 
 
• bedring av bostøtten, spesielt for barnefamilier. 
Boutgiftstaket i bostøtten er hevet med 10 000 kroner i storbyene.  

 
I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen, som et ledd i handlingsplan mot 
fattigdom, å innføre månedlige vedtak på bostøtten. 

 
Regjeringen har startet en gjennomgang av bostøtten for å forenkle og forbedre 
ordningen, særlig i forhold til barnefamilier og aleneboende. Forslag til endringer 
vil bli lagt fram for Stortinget høsten 2007.  
 
• gjennomgang av egenandeler med sikte på å skjerme spesielle grupper. 
Egenandelstak II er redusert fra 3 500 til 2 500 kroner fra 1. januar 2006.  

 
Egenandelen for fysioterapi for dem som tidligere hadde rett til gratis fysioterapi på 
grunnlag av diagnose, er fjernet fra 1. juli 2006. Jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006). Barn og 
unge under 12 år er fra 2007 fritatt for egenandeler i helsetjenesten. Tidligere var 
aldersgrensen 8 år. 
 
• bedre samordning mellom sosialhjelp og trygdeytelser for mennesker som av ulike 

årsaker ikke finner plass i arbeidslivet. 
Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gir et bedre utgangspunkt for 
bistand til personer i randsonen av arbeidsmarkedet og som har behov for et bredt 
spekter av statlige og kommunale tjenester og stønader, herunder økonomisk 
sosialhjelp.  

 
Forslaget om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad for utsatte grupper vil gi 
en bedre oppfølging av og inntektssikring for personer uten arbeid og som mangler 
rettigheter til inntektssikring etter folketrygdloven. I stortingsmeldingen om arbeid, 
velferd og inkludering gjennomgås de ulike ytelsene og ses i sammenheng. 
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• forebygge fattigdom  
Regjeringen har i 2006 og 2007 bevilget 25 millioner kroner ekstra i til ulike tiltak 
som skal fange opp barn og unge som faller utenfor og som står i fare for å bli en ny 
generasjon fattige. 
 

 

Ny arbeids- og velferdsforvaltning 
Regjeringen gjennomfører nå NAV-reformen. Dette er en av de største 
velferdsreformene i Norge og vil ha stor betydning for å få mennesker over fra passive 
stønader til aktive tiltak.  
 
 

• iverksette NAV-reformen 
Arbeidet med iverksetting av NAV-reformen er i full gang. Lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. juli 2006. Rammeavtalen mellom KS og 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble inngått 21. april 2006. Arbeids- og 
velferdsetaten ble opprettet 1. juli 2006 med et sentralt direktorat, en 
driftsorganisasjon og fylkesledd. Samtidig ble A-etat, trygdeetaten og NAV-interim 
nedlagt. Innen utgangen av 2009 skal det være etablert NAV-kontorer i alle norske 
kommuner. 20 pilotkontorer skal klargjøres for drift fra oktober 2006. Ett av 
kontorene dekker 5 kommuner. Totalt vil 25 kommuner ha NAV-kontorer i løpet av 
høsten 2006 
 
Etablering av spesialenheter til en del funksjoner som ikke krever brukernærhet er 
under planlegging. Budsjettet for 2007 legger opp til etablering av cirka 110 
kontorer. 
Etablering av spesialenheter til en del funksjoner som ikke krever brukernærhet er 
under planlegging. 

 

Boligpolitikk 
Regjeringen mener boligpolitikken er en viktig faktor for å bekjempe fattigdommen. 
Derfor har regjeringen hevet boutgiftstaket betydelig i de åtte største byene i 2006. Det 
ble bevilget ekstra 20 millioner kroner i revidert budsjett 2006 øremerket kampen mot 
bostedsløshet. Begjæringer om utkastelse er redusert med cirka 20 prosent. I første 
halvår 2006 har Husbanken godkjent 337 utleieboliger for tilskudd, noe som er en 
økning på 79 prosent i forhold til samme tid i fjor.  
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• sette i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, 
lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger, jf føringene fra de tre partier 
i boligmeldingen. 

I første halvår 2006 har Husbanken godkjent 337 utleieboliger for tilskudd, noe som 
er en økning på 79 prosent i forhold til samme tid i fjor. Gjennomsnittlig 
tilskuddsbeløp var i overkant av 273 000 kroner per utleiebolig i første halvår 2006, 
og det utgjør 20 prosent av de samlede kostnadene for disse boligene.  

 

• styrke bostøtten for å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte. 
I budsjettet for 2007 er det foreslått månedlig vedtak i bostøtten. Mange husstander 
som skal inn i ordningen må i dag vente inntil 8 måneder fra søknadstidspunkt til 
første utbetaling av bostøtte. Tiltaket med månedlig vedtak innebærer at 
husstandene raskt vil kunne motta bostøtte når berettiget behov har oppstått.  
Tiltaket er kostnadsberegnet til 27 millioner kroner. Boutgiftstaket i de 8 største 
byene ble hevet med 10 000 kr i budsjettet for 2006. I 2006 får cirka 8400 husstander 
8000 kroner mer i bostøtte med denne endringen. Arealkravet på 40 kvadratmeter 
ble også avviklet i 2006 for mottakere av ulike trygdeytelser, langvarig sosialhjelp og 
yrkesskadeerstatning. 

 
• avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig. 
Regjeringen har styrket kampen mot bostedsløshet med en ekstra bevilgning i 
revidert budsjett på 20 millioner kroner. Midlene skal særskilt gå til å styrke den 
lokale innsatsen for å tilrettelegge boliger og oppfølgingstjenester for personer som 
oppholder seg i hospits og andre midlertidige botilbud. Siktemålet er å utvikle 
metoder og tiltak for oppfølging av personer i midlertidige botilbud slik at disse kan 
få et tilbud om varig bolig.  Tiltaket vil, sammen med Husbankens virkemidler, være 
et viktig virkemiddel for å nå målet i strategien ”På vei til egen bolig” om at ingen 
skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidige botilbud. I statsbudsjettet for 
2007 er det lagt godt til rette for en videre satsing på området.  
 
• husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging. 
Det er foreslått en ramme på 13 milliarder kroner i budsjettet for 2007. Lånetilbudet 
er utvidet ved at Husbanken kan tilby 10 års fastrente. 

 
• legge fram en sak om aleneboendes levekår. 
Utredning om aleneboendes situasjon er lagt fram av SSB, etter oppdrag fra Barne- 
og likestillingsdepartementet.  
 

Habiliterings- og behandlingstiltak for rusmiddelavhengige 
Regjeringen ferdigstiller høsten 2006 en opptrappingsplan for rusfeltet. Det skal satses 
på hele rusfeltet gjennom effektive forebyggingstiltak, kapasitet og kvalitet i 
behandlingen, langsiktig oppfølging og mulighet for verdighet i et vanskelig liv. 
Regjeringens samlede satsing på kommunene og sykehussektoren er fundamentet for 
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styrkingen av rusfeltet. Tilbudet til rusmiddelavhengige skal være en del av det 
ordinære tiltaksapparatet. Satsingene på fattigdom, bolig og psykisk helse, vil også ha 
innvirkning på rusfeltet. 
  
 

• utforme en nasjonal forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, for å samordne og 
forsterke innsatsen overfor rusmiddelavhengige. 

Det ble bevilget 91,5 millioner kroner til rusfeltet i 2006. Kommunene og sykehusene 
er betydelig styrket, og regjeringen er opptatt av at tilbudet til rusmiddelavhengige 
skal være en del av det integrerte arbeidet i Helse- og sosialtjenesten, selv om det på 
enkelte områder er behov for særskilte tiltak. 
 
• gjennomføre tiltak for styrking av habiliteringstiltak overfor rusmiddelavhengige. 
Vi har videreført og styrket lavterskelhelsetiltak til rusmiddelavhengige, blant annet 
gjennom tiltak i 34 kommuner. I budsjettet for 2007 foreslås styrking av 
lavterskeltiltak og arbeid med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i 
kommunene med 7 millioner kroner. 

 
Det er gitt støtte til Frelsesarmeens Gatehospital med 10 plasser. Forsøk med 
sprøyterom er videreført (300 registrerte brukere). Det er igangsatt tannhelsetiltak 
til rusmiddelavhengige under kommunale rustiltak, i tillegg til de som er i 
behandlingsinstitusjon. 

 
• bygge ut ettervernet – bolig, utdanning/jobb, hjelp til økonomistyring/gjeldsslette. 
Styrket øremerkede tiltak til utvikling av kommunalt rusarbeid med vekt på 
ettervern og støtte til private institusjoner som blant annet driver ettervern. 

 
• redusere ventetida for tilgang til deltagelse i opplegg for legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) og sikre at de som gis slik behandling også får sosialfaglig 
oppfølging. 

Regjeringen styrket kommunenes oppfølging av LAR-deltagere med 20 millioner 
kroner for 2006.  
 
• snarest sikre finansieringsordninger for opplæring som er knyttet til de private 

rusbehandlingsinstitusjonene. 
Fulgt opp gjennom Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) Om lov om endringar i 
opplæringslova, dette innebærer en løsning for finansiering av opplæring i (blant 
annet) de private rusinstitusjonene. 
 
• styrke og videreutvikle tiltak for domfelte. 
Det er foreslått bevilget 5 millioner kroner til rusmestringsenheter i fengslene i 
2007. Et eget narkotikaprogram med domstolskontroll etablert.  
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Rundskriv utarbeidet av Justis- og politidepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet i august 2006 skal styrke samarbeidet mellom helse- og 
omsorgssektor og justissektor og sikre innsatte bedre oppfølging. 

 

Regjeringen styrket rusomsorgen i årets budsjett med i alt 91,5 millioner kroner, 
herunder økt tilskudd til tannbehandling for rusmiddelavhengige i fengsel. 

 

• gjennomgå finansieringsordningene for ulike behandlingstilbud. 
I statsbudsjettet for 2007 foreslås det avsatt midler til å evaluere tilskuddsordningen 
til frivillig rusarbeid, herunder for å vurdere situasjonen til private rusinstitusjoner 
etter rusreformen. 
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Kapittel 9. Helse og omsorg 
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Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig
økonomi og bosted. Dette er et offentlig ansvar.  
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
ldri før har det blitt behandlet flere pasienter innenfor det norske helsevesenet. 
ykehusenes driftsbudsjetter er styrket med 2.2 milliarder kroner under Stoltenberg 2-
egjeringen. De økte bevilgningene innebærer at omlag 35 000 flere pasienter vil kunne 
å behandling sammenlignet med regjeringen Bondeviks forslag.  

amtidig satses det sterkt på å bygge opp eldreomsorgen. Flere ansatte i 
msorgssektoren og økt innsats for å heve kvaliteten skal bedre tilbudet til de eldre. 
er er vi godt i rute med målet om 10 000 flere omsorgsarbeidere i løpet av fem år.  

egjeringen har videre styrket innsatsen innen rusomsorg og psykiatri.  

elsetjenester 
egjeringens satsing på helse har sørget for at lokalsykehusene er ivaretatt, flere 
asienter får behandling og skjevfordelingen mellom helseregionene er i ferd med å 
ettes opp.  

• styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes 
lave. 

I 2006-budsjettet er bevilgningene til sykehus økt med 600 millioner kroner i forhold 
til budsjettforslaget fra Bondevik II-regjeringen. Regjeringen legger fram et 
budsjettforslag for helseforetakene i 2007 der de samlede inntektene til drift foreslås 
økt med om lag 1,6 milliarder kroner.  
 
• opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til 

akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil 
videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer 
styrket kvalitet i pasientbehandlingen. 

Det er gitt pålegg til de regionale helseforetakene om at ingen lokalsykehus skal 
legges ned. Strategier for utvikling av lokalsykehus er igangsatt i alle helseregioner 
og en plattform for videre utvikling presenteres i Nasjonal helseplan. 
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• Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som 
fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen. 

De regionale helseforetakene (RHF) er bedt om å videreføre bedre arbeidsdeling 
som fremmer kvalitet på behandlingen. Arbeidet med faglige retningslinjer og 
behandlingsprogrammer er startet. 
 
• Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert 4. år. 

Fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av slike planer. 
Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2007 framlagt en Nasjonal helseplan 
for 2007-2010. Fylkeskommuner, brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, KS, 
kommuner, Sametinget og regionale helseforetak har medvirket. 

 
• et flertall av styremedlemmene i helseforetakene skal oppnevnes blant de foreslåtte 

folkevalgte fra henholdsvis kommune eller fylkeskommune. 
Nye styrer er utnevnt for samtlige helseforetak både regionalt og lokalt. Et flertall av 
de eieroppnevnte styremedlemmene er nå utnevnt blant foreslåtte folkevalgte 
kandidater fra kommuner, fylkeskommuner og Sametinget. Endringer er foretatt 
innenfor foretaksmodellen og styrket med bredere samfunnskompetanse. 

 
• sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom 

avtaler med det offentlige. 
Krav om at sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av ideelle organisasjoner 
skal sikres er formidlet i foretaksmøter med de regionale helseforetakene. 

 
• omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus 

må begrenses. Ledig kapasitet i de offentlige sykehus skal utnyttes. Avtaler mellom 
helseforetak og private kommersielle sykehus skal ikke ha et omfang som 
undergraver pasientgrunnlaget for de små lokalsykehusene. 

Beskjed om at omfanget av avtaler mellom RHF og private kommersielle sykehus 
skal begrenses er formidlet i foretaksmøter med de regionale helseforetakene. 

 
• sykehusene må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å sikre nødvendig 

fornyelse av bygninger og utstyr og motvirke en utvikling med økende etterslep på 
vedlikehold. 

Det blir i statsbudsjettet for 2007 varslet en opptrapping av helseforetakenes 
bevilgninger til avskrivninger med 1 milliard kroner over årene 2008 til 2010. 

 
•  hele investeringsregimet for helseforetakene må gjennomgås med sikte på å finne 

gode løsninger for utbygging/modernisering uten at pasienttilbudet rammes. 
Avskrivninger skal baseres på den reelle verdien av bygningsmassen og være i tråd 
med regnskapslovens alminnelige bestemmelser. 

Det vil bli tatt initiativ til en sterkere nasjonal styring på investeringsområdet (se 
punkt over om avskrivninger).  
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• basistilskuddene til sykehusene må økes, og andelen av Innsatsstyrt finansiering 
(ISF)reduseres. 

Basisbevilgningen er økt fra 40 til 60 prosent, og ISF-andelen er redusert tilsvarende 
i 2006. Dette understøtter målsetningen om at tilbudet til psykisk helse og 
rusmiddelmisbrukere skal prioriteres og reduserer faren for vridningseffekter. 

 
• at skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp raskere enn 

det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004). 
Dette er innfridd ved at det i statsbudsjettet for 2007 er foreslått å bevilge 256 
millioner kroner mer, sammenliknet med saldert budsjett 2006, til å rette opp 
skjevfordelingen mellom de regionale helseforetakene. Helse Vest får 150 millioner 
kroner og Helse Midt-Norge får 88 millioner kroner. Et nytt utvalg skal vurdere 
inntektsfordelingssystemet mellom de regionale helseforetakene.  

 
•  samarbeidet mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten må styrkes. 

Kommunene skal kompenseres dersom de som følge av dette får ansvar for 
eventuelle nye pasientgrupper. 

Dette målet følges opp på en helhetlig og systematisk måte, blant annet gjennom 
arbeidet med Nasjonal helseplan. Dette er også viktig i St.meld. nr. 25 (2005-2006) 
Om mestring, muligheter og mening. En ekstern arbeidsgruppe ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet har utarbeidet rapporten: Samhandling mellom kommunale 
helse- og omsorgstjenester/fastelegeordningen og spesialisthelsetjenesten – 
organisatoriske tiltak, juni 2006. Som en oppfølging av rapporten har Helse- og 
omsorgsdepartementet og KS påbegynt en samarbeidsavtale. I tillegg er flere 
samarbeidstiltak under utvikling. 

 
• sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. 
En nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten  
fremlegges høsten 2006. 
 
• arbeide for å utvikle omsorgen for pasienter i livets sluttfase. 
Det er utarbeidet en ny nasjonal kreftstrategi, med egne tiltak for lindrende 
behandling. Det skal også utarbeides standarder for lindrende behandling, og det 
arbeides videre med etablering av palliative team og koordinatorer. Flere tiltak er 
etablert rundt i landet, f.eks. Senter for lindrende behandling Sykehus Vestfold.  

 
• intensivere arbeidet for å fjerne problemet med at pasienter legges på korridor i 

sykehus. 
Det er gjennom bestillerdokumentet stilt krav til alle de regionale helseforetakene 
om at de skal tilstrebe å få ned bruken av korridorplasser. Kravet fø1ges opp 
gjennom helseforetakenes rapportering av nasjonale kvalitetsindikatorer til Sosial- 
og helsedirektoratet. Det er nå en svak nedgang i antall korridorpasienter. 
 
•  informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom 

etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister. 
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Regjeringen har lagt fram forslag til et personidentifiserbart Norsk pasientregister i 
Ot.prp. nr 49 (2005-2006). 

 
• tilføre økte ressurser til forskning i helsesektoren. Sentral- og lokalsykehus skal spille 

en sterkere rolle i helsetjenesteforskningen i et samarbeid med 
universitetssykehusene. 

De regionale helseforetakene er bedt om å styrke forskningen i helseforetak uten 
universitetsfunksjoner. Medisinsk, helse- og sosialfaglig forskning er styrket med 13 
millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i 2006. 
Målresultater viser økning i forskningsaktiviteten. 

 
• styrke innsatsen for å øke antallet donorer av organer. 
Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Stiftelsen Organdonasjon og Norsk 
ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) med 1,1 millioner kroner. 
Departementet pålegger sykehusene å gi bedre rammebetingelser til 
donoransvarlig lege. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å dokumentere 
ressursbruk til organdonasjon i donorsykehusene, og komme med forslag til tiltak i 
lys av de funn som gjøres. 

 
• redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå. 
Regjeringen foreslo i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) å redusere egenandelstak 
2 fra. 3500 kroner til 2500 kroner for 2006. Etter forslag i St.prp. nr. 66 (2005-2006) 
ble egenandelen for fysioterapi for pasienter som tidligere var fritatt for egenandel, 
fjernet fra 1.7.2006.  
 
I forslaget til statsbudsjett for 2007 foreslås egenandelene og egenandelstak 1 justert 
i tråd med prisstigningen. Videre foreslås det en reduksjon av trinnpris som vil 
medfører reduserte egenandeler for pasientene på til sammen 50 millioner kroner. I 
statsbudsjettet for 2006 ble en gruppe legemidler flyttet fra trygden til regionale 
helseforetak, fra 1. juni 2006. Egenandelene for disse legemidlene falt bort. I 
statsbudsjettet for 2006 ble det vedtatt at barn opp til 12 år skal være fritatt for 
egenandeler. 

 

• foreta en gjennomgang av systemet med nemnder for behandling av søknader om 
svangerskapsavbrudd for å sikre likebehandling. 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut rundskriv I-4/2006 for å bidra til 
likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet for de kvinner som søker om 
abort. Det vil vurderes nærmere om det bør opprettes en sentral klagenemnd i 
stedet for dagens fem regionale, og om antall primærnemnder bør reduseres. 
 
• styrke lovverket som skal beskytte pasienter 
Regjeringen har fremmet en rekke nye lover som skal bidra til å styrke pasientenes 
rettigheter og som stiller krav til helsepersonell:  
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o Ot.prp. nr. 63 (2005-2006) Om lov om endringer i lov om 
svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisin-
konvensjonen)  

 
o Ot. prp. nr. 65 (2005-2006) om endringer i psykisk helsevernloven og 

pasientrettighetsloven m.v. For å styrke ivaretakelsen av pasientrettighetene i 
det psykiske helsevernet har regjeringen fremmet et forslag til endringer i 
psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven.  

 
o Ot.prp. nr. 64 (2005-2006) Om lov om endringar i pasientrettslova og 

biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utan samtykkekompetanse) 
Proposisjonen fremmer forslag om lovregler i pasientrettighetsloven om 
helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg 
helsehjelpen. Hovedformålet med lovforslaget er å klargjøre og utvide det 
rettslige grunnlaget for å gi helsetjenester til pasienter som mangler 
samtykkekompetanse, slik at rettsvernet blir sikret på en bedre måte enn i 
dag.  

 
o Ot.prp. nr. 86 (2005–2006) om endringer i helsepersonelloven, 

sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover (krav om politiattest for 
helsepersonell og sosialpersonell, tilbakekall av rekvireringsrett og endringer 
i betegnelsen farmasøyt). Regjeringen la frem lovforslaget 9. juni 2006.  

 
o Ot.prp. nr. 101 om endringer i pasientskadeloven som medfører at Norsk 

pasientskadeerstatning også får ansvaret for pasientskader skjedd i privat eid 
helsetjeneste.   

 
o Høringsnotat om krav til helsepersonells utstedelse av helseattester og 

erklæringer, (Graver-rapporten). Etter påstander om utstedelse av falske 
helseerklæringer til domfelte som ville slippe fengselsstraff eller oppnå 
lettere soningsforhold, oppnevnte helse- og omsorgsministeren, i samråd 
med justisministeren, en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå ulike typer 
erklæringer helsepersonell avgir til justissektoren, samt foreslå tiltak for å 
sikre god kvalitet og høy legitimitet. I sin rapport foreslår gruppen bl.a. flere 
lovendringer og en ny forskrift. Rapporten er på ekstern høring til 15. 
oktober 2006.  

 
o Høringsnotat om endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen. 

Pasientrettigheter til rusmiddelavhengige. Departementet foreslår også to 
forskriftshjemler til nærmere regler om legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) og om gjennomføringen av retten til fritt sykehusvalg etter 
pasientrettighetsloven § 2-4. 
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Psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse vil i 2007 være inne i sitt niende og nest siste år. 
Det foreslås bevilget 700 millioner kroner mer til gjennomføring av opptrappingsplanen 
sammenliknet med saldert budsjett 2006. I tillegg foreslås 15 millioner kroner mer til 
tiltak for barn med psykisk syke/rusavhengige foreldre som ledd i Handlingsplan mot 
fattigdom.   
 
 

• gjennomføre opptrappingsplanen for psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse gjennomføres i statsbudsjettet for 2007, der 
det foreslås å bevilge 700 millioner kroner mer til å følge opp planen. 

 
• bidra til at ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien reduseres ved innføring av en 

særskilt ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser. 
En arbeidsgruppe nedsatt av helse- og omsorgsministeren har avlevert forslag til 
ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser og rusmisbrukere under 23 
år. Rapporten er sendt på høring med frist 1.november 2006.  

 
• styrke behandlingstilbudet til sterkt traumatiserte pasienter og torturofre ved å 

opprette kliniske kompetansemiljøer i alle helseregioner. 
Sosial- og helsedirektoratet er gitt i oppdrag å utrede hvordan tilbudet kan styrkes. 
De regionale helseforetakene vil få oppdrag om å følge opp dette i 2007. 

 
• følge opp opptrappingsplanens plantall for boliger til mennesker med psykiske 

lidelser, og vurdere ytterligere innsats i forhold til behovet ved avslutning av 
planperioden. 

Det er planlagt 3418 boliger, som ferdigstilles i 2007. Det er gjennomført en 
kartlegging som anslår et behov for cirka 2800 boliger ut over Opptrappingsplanens 
måltall. 

 
• vurdere ytterligere innsats i forhold til behovet ved avslutning av planperioden. 
Det er innført et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger som også 
vil gjelde mennesker med psykiske lidelser.  

 
• Regjeringen vil arbeide for at barn med psykisk syke og rusavhengige foreldre får 

oppfølgning og hjelp. 
I budsjett for 2007 er det foreslått en bevilgning på 15 millioner kroner til satsing 
rettet mot tiltak for barn av psykisk syke og foreldre. 

 

Bioteknologi 
Flere sykdommer kan helbredes ved å dra nytte av de medisinske framskritt som bio- 
og genteknologi vil frembringe. Regjeringen vil ha økt forskningsinnsats knyttet til 
disse mulighetene.  
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• økt fokus på forskning på adulte stamceller. 
Det er gitt støtte til økt forskningsinnsats. Norsk senter for stamcelleforskning har 
fått 9 millioner kroner, formidlet gjennom Norges forskningsråd. I tillegg er det 
tildelt 20 millioner kroner i friske midler gjennom avkastning fra fondet for 
forskning og nyskaping. Midlene skal fordeles på forskningsformålene stamceller, 
global helseforskning og sykefraværsforskning. 
 
• revidere bioteknologiloven for å åpne for forskning på overtallige befruktede egg, 

herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk. 
Det er gjennomført høringsrunde for forslag til endringer i bioteknologiloven som 
åpner for det erklæringen refererer til. Departementet tar sikte på å få lagt frem et 
lovforslag for Stortinget før jul. 

 

Eldre 
Eldreomsorgen opplever nå et kvalitetsløft. Flere penger til kommunene betyr mer 
penger til sykehjem og flere hender i arbeid. Samtidig er det rettet oppmerksomhet mot 
innholdet i tilbudet – eldre mennesker trenger ikke bare stell, de trenger også innhold i 
hverdagen. Arbeidet for flere omsorgsarbeidere er i rute og vi er i gang med å styrke 
innholdet i omsorgen.  
 
 

•  det skal utarbeides en nasjonal rekrutterings- og utdanningsplan for 
eldreomsorgen.  

Dette er gjennomført gjennom St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om mestring, muligheter 
og mening og budsjettet for 2007. Til sammen er det satt av 152 millioner kroner for 
å sikre rekruttering. 
 
•  satse særlig på forskning om eldres levekår, og helseproblemer, samt hvordan 

omsorg kan forbedres. Regjeringen vil bidra til å utvikle habilitering og teknologi 
som gjør at folk kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. 

Dette er gjennomført gjennom St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om mestring, muligheter 
og mening og budsjettet for 2007. Det er bevilget 5 millioner kroner for å styrke 
omsorgsforskning. Det tas sikte på å bygge opp flere regionale FoU-sentra. 
 
• bidra til å utvikle habilitering og teknologi som gjør at folk kan bo trygt hjemme så 

lenge som mulig. 
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten 
fremlegges av helseministeren høsten 2006 
 
• i forhold til nivået i 2004 skal antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten økes med 

10 000 innen utgangen av 2009. 
Regjeringen er i rute med å nå dette målet. For 2005 og 2006 samlet tilsier et 
forsiktig anslag at det vil være 3 500 nye årsverk.  

 97



 
• ha en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem. 
Dette er et viktig tema i St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om mestring, muligheter og 
mening og budsjettet for 2007. Målsettingen er å øke antall legeårsverk med minst 
50 prosent fram til 2010. Legeårsverk er innført som kvalitetsindikator. Det 
utarbeides kriterier for fastsetting av lokale normer for legedekning. Det vil bli stilt 
krav til turnustjeneste i sykehjem og det medisinske tilbudet styrkes ved at det gis 
tilskudd til å forbedre laboratorievirksomheten i sykehjemmene.  
 
• videreføre en gunstig finansieringsordning for sykehjemsplasser for kommuner med 

lav dekningsgrad også etter 2007. 
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om mestring, muligheter og mening varsler Regjeringen 
et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet skal også 
gis til tilpasning av egen bolig. Ordningen omtales ytterligere i statsbudsjett for 
2008. 
 
• endre pasientrettighetsloven slik at også brukere av kommunal helse- og 

omsorgstjenester skal omfattes av ordningen med pasientombud. 
I St.meld. nr. 25 Om mestring, muligheter og mening varsler Regjeringen at det vil bli 
foreslått lovendringer slik at også brukere av kommunale helse- og 
omsorgstjenester skal omfattes av ordningen med pasientombud. 
 
• utarbeide en helhetlig plan for en styrket demensomsorg. Demensforskningen skal få 

tilført økte ressurser. 
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om mestring, muligheter og mening foreslår 
Regjeringen en helhetlig demensplan som skal vektlegge tiltak som kan gjøres før 
det blir aktuelt med et heldøgnstilbud, og for å lette pårørendes omsorgsbyrde. I 
statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen å benytte i alt 10 millioner kroner til 
tiltak for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.   
 
• utarbeide en handlingsplan for styrking av tilbudet for eldre i sykehus.  
Sosial- og helsedirektoratet har, i samarbeid med de regionale helseforetakene, fått i 
oppdrag å utarbeide en handlingsplan/ strategidokument for styrking av 
spesialisthelsetjenesten for eldre.  Handlingsplanen skal ferdigstilles 1. desember 
2006. 

 
• styrke kulturtilbudet for eldre i institusjon 
Etablering av ordningen "Den kulturelle spaserstokken" for å gi eldre et bedre 
kulturtilbud. Arbeidet er i startfasen. Det foreslås tilskudd til ordningen over for 
2007 på 10 millioner kroner.  
 

Folkehelse 
Regjeringen vil redusere de sosiale skillene innen helse og vil øke innsatsen for å 
forebygge helseproblemer. I budsjettet for 2007 foreslås økte bevilgninger på til 
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sammen 28 millioner kroner til å følge opp folkehelsearbeidet. I tillegg foreslås 3 
millioner kroner til folkehelsetiltak knyttet til arbeidet for integrering og inkludering. 
 
En vesentlig del av innsatsen mot sosial ulikhet i helse vil måtte skje lokalt. Staten gir 
tilskudd til fylkeskommuner og kommuner som organiserer folkehelsearbeidet i 
partnerskap for folkehelse for å få til en mer systematisk og samordnet innsats. Det 
lokale arbeidet foreslås styrket med 10 millioner kroner slik at alle fylker nå kan 
etablere partnerskap for folkehelse, og flere kommuner kan trekkes med. Etter 
regjeringsskiftet er dermed ni nye fylker med i ordningen. 
 
 

• satse sterkere på sykdomsforebyggende arbeid, og fortsette arbeidet mot 
rusmiddelmisbruk og tobakksbruk.  

Regjeringen har lagt fram en Nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende 
arbeidet 2006-2010. Det er innført et nytt vaksinasjonsprogram for 
pneumokokkvaksine for spebarn og det er lagt fram en handlingsplan for godt 
kosthold i befolkningen.  
 
• bidra til fokuset på fysisk aktivitet og kosthold økes. 
Det lokale folkehelsearbeidet foreslås i budsjettet for 2007 styrket med 10 millioner 
kroner slik at alle fylker kan etablere partnerskap for folkehelse, og trekke flere 
kommuner inn i arbeidet. Etter regjeringsskiftet blir dermed ni nye fylker med i 
ordningen. Det foreslås også 13 millioner kroner som ledd i å utjevne sosial ulikhet i 
helse gjennom fysisk aktivitet og bedre kosthold.  
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Kapittel 10. Barn, utdanning og forskning 
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Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Derfor er satsing på barn, utdanning, forskning, 
noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Både for å gjøre samfunnet rikere, men også for
å gjøre menneskenes liv bedre. 
 
 Fra Soria Moria-erklæringen 
arn er hele samfunnets framtid. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. 
erfor legger regjeringen opp til en massiv satsing på fellesskapsløsninger for barn og 
nge som skal sikre gode oppvekstvilkår, barnehageplass for de som ønsker det og høy 
valitet i den offentlige skolen.  

arnehager og kontantstøtte 
egjeringen gjennomfører tidenes barnehagesatsing. Rekordhøy barnehageutbygging 
jør at målet om full barnehagedekning er innen rekkevidde ved utgangen av 2007. I 
illegg har Regjeringen redusert maksimalprisen i barnehagene og økt kvaliteten ved å 
pprettholde kravet om pedagogisk kompetanse og innføre ny rammeplan for innholdet 

 og oppgavene til barnehagene. I tillegg satser Regjeringen på økt kompetanseutvikling 
 barnehagene.  

• sikre full barnehagedekning 
Regjeringen legger bevilgningsmessig til rette for at målet om full 
barnehagedekning kan nås i løpet av 2007. I 2006 er det lagt til rette for en 
kapasitetsvekst på 13 500 nye heltidsplasser (10 500 nye barn), mens det i 2007 
legges til rette for etablering av om lag 19 300 nye heltidsplasser, som vil være den 
sterkeste veksten i barnehageplasser noen gang. For å øke utbyggingstakten i 
barnehagesektoren foreslår Regjeringen at det fra 1. januar 2007 innføres en 
særskilt tilskuddsordning til etablering av permanente plasser i midlertidige lokaler.     

 
• innføre maksimalpris på 2250 kroner per måned fra 1.januar 2006. Maksimalpris 

på 1750 kroner (2005-kroner) innføres når full barnehagedekning er nådd senest 
ved utgangen av 2007. 

Foreldrebetalingen ble redusert fra 1. januar 2006 til 2 250 kroner. Redusert 
foreldrebetaling ble finansiert ved en økning i satsene for det statlige 
driftstilskuddet. Innføringen av maksimalpris trinn 1 innebar en bevilgningsmessig 
økning på om lag 1 milliard kroner. Foreldrebetalingen blir i 2007 videreført på 
samme reelle nivå som i 2006. Det innebærer at maksprisen økes til 2 330 kroner 
per måned. 
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• innføre en lovfestet rett til plass i barnehage når full barnehagedekning er nådd. 
Regjeringen tar sikte på å innføre lovfestet rett til barnehageplass fra 1. januar 2009.  

 
• sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av barnehager slik at utbyggere vet hva 

de har å holde seg til. Inntil full dekning er nådd skal det fortsatt være øremerkede 
statstilskudd. 

Alle de statlige tilskuddsordningene foreslås videreført i 2007. De øremerkede 
tilskuddene til barnehager opprettholdes inntil full dekning er nådd. 

 
• Staten skal fullfinansiere lavere maksimalpris og utbygging av nye 

barnehageplasser. 
Regjeringen legger bevilgningsmessig til rette for at målet om full 
barnehagedekning kan nås i løpet av 2007. For å øke utbyggingstakten i 
barnehagesektoren foreslår Regjeringen at det fra 1. januar 2007 innføres en 
særskilt tilskuddsordning til etablering av permanente plasser i midlertidige lokaler. 
Staten bidrar med rundt 3,3 milliarder kroner i økt støtte for å sikre tempoet i 
utbyggingen i 2006 og 2007.  
 
• ha en tiltaksplan for å øke antall førskolelærere i barnehagene. 
I statsbudsjettet for 2007 er det varslet at en tiltaksplan for rekruttering av 
førskolelærere vil bli lagt fram i løpet av våren 2007. 
 
• opprettholde krav om pedagogisk kompetanse blant ledelse og ansatte i 

barnehagene. 
Ny barnehagelov iverksatt fra 1. januar 2006 opprettholder kravene om pedagogisk 
kompetanse blant barnehageansatte. 
 
• sørge for at barn som har særlig behov for barnehageplass får det. 
Ny barnehagelov iverksatt fra 1. januar 2006 viderefører at barn med nedsatt 
funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. I tillegg fikk barn som får hjelp fra 
barnevernet, også rett til prioritet ved opptak. 

 
Et forsøk med gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer blir gjennomført 
i Stovner bydel i Oslo i 2006. Midlene er brukt til å rekruttere barn som ikke har 
søkt om plass, til systematisk språkstimulering i barnehagene og til målrettet 
oppfølging av de foresatte slik at disse kan bidra til at barna kan følge ordinær 
undervisning på skolen. Forsøket er foreslått videreført i 2007 med totalt 26,5 
millioner kroner. 

 
• opprettholde areal- og bemanningsnormer 
Ny barnehagelov iverksatt fra 1. januar 2006 viderefører den veiledende 
arealnormen og den pedagogiske normen. 

 

 101



Barnevern 
Kommunen utgjør grunnpilaren i barnevernet i Norge. Regjeringen bidrar til å styrke 
kommunenes mulighet til å hjelpe barn som har det vanskelig og vi jobber for å styrke 
kompetansen i barnevernet.  
 
 

• ta initiativ til forsøk og utviklingsarbeid for å få til tettere samarbeid og 
samordnede tiltak mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. 
Samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge må utvikles 
slik at barn og unge får riktig tilbud til rett tid 

Dette er fulgt opp i bestillerdokument til regionale helseforetak 2006. Det er inngått 
rammeavtaler mellom regionale helseforetak og regional barne-, ungdoms- og 
familieetat  
 
På basis av samarbeidsavtaler inngått mellom regionale helseforetak og regionalt 
statlig barnevern, vil Regjeringen i 2007 ta initiativet til samarbeidsprosjekter 
mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.  

 
• styrke kompetansen i barnevernet. Regjeringen vil ta initiativ til forsøk og 

utviklingsarbeid for å få til et tettere mellom barnevernet og psykisk helsevern for 
barn og unge  

Regjeringen har startet et arbeid med å øke kompetansen i barnevernet. Det er 
bevilget 12 millioner kroner til oppstart av et kommunalt kompetanseprogram i 
2007.  

 
• trygge overgangen til voksentilværelsen gjennom et godt fungerende ettervern.  
I 2007 vil regjeringen iverksette en undersøkelse for å se hvordan ettervernet 
fungerer. Undersøkelsen vil ha fokus på ungdommen selv, eventuelt institusjon eller 
fosterfamilie og kommunenes oppfølging.  

 
• sikre og styrke barns rettigheter og aktivt følge opp anbefalingene fra FNs 

ekspertkomité.  
Regjeringen vil i 2007 utarbeide en samlet statusrapport over anbefalingene med en 
framdriftsplan for hvordan de enkelte punkter som ennå ikke er løst skal følges opp.  
 

 

Kvali et og mangfold i fellesskolen t
Regjeringen satser på den offentlige fellesskolen gjennom bedret kommuneøkonomi, 
stans i veksten av private skoler og økt kvalitet i grunnopplæringen og videregående 
opplæring. Kunnskapsløftet er blitt videreført og forsterket og ble innført for 
grunnopplæringen og 1. klasse på videregående opplæring høsten 2006. I 2007 er det 
foreslått 1,4 milliarder kroner til kvalitetsfremmende tiltak innenfor skolen. Blant annet 
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er det satt av betydelige midler til etter- og videreutdanning av lærerne i forbindelse 
med innføringen av Kunnskapsløftet både i 2006 og 2007.  
 
 

• tilpasset lese- og skriveopplæring skal starte i første klasse. 
Innført med iverksetting av Kunnskapsløftet fra høsten 2006, der nye læreplaner 
sikrer at de som nå starter på 1. trinn skal få lese- og skriveopplæring fra første dag.  
I tillegg får vi en læreplan med klare mål for hva elevene skal mestre på de ulike 
trinn.  

 
• elevene skal få delta i elevbedrifter, oppsøke læringsarenaer utenfor skoleporten og 

ha entreprenørskap inn som en del av grunnopplæringen i skolen. 
Det vil bli innført nytt programfag i entreprenørskap og bedriftsutvikling i 
videregående opplæring fra høsten 2007 

 
• styrke samarbeidet mellom ungdomsskolen og den videregående skole, blant annet 

for å forebygge at elever dropper ut av videregående skole. 
Kunnskapsløftet ivaretar dette gjennom læreplan i Programfag til valg (”smakebiter” 
fra vgs), som innebærer at elevene gis tilbud om å utprøve yrkes- og/eller allmenne 
fag eller deler av fag fra videregående skole inn som en del av opplæringen. I tillegg 
ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle hvordan en kunne 
hindre frafall i videregående opplæring. Arbeidsgruppen avga sin rapport i 
september 2006. Denne vil bli fulgt opp blant annet i stortingsmeldingen om 
utdanningens betydning for sosial utjevning.  
 
• det skal ansettes flere lærere i skolen for å gi elevene bedre oppfølging. 

Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen. 
Det er lagt til rette for ansettelse av flere lærere gjennom styrkingen av 
kommuneøkonomien og gjennom øremerkede midler til kommunene for å 
gjennomføre Kunnskapsløftet.  

 
• videreføre og forsterke utlånsordningen for oppussing av skolebygg. 
I statsbudsjettet for 2006 er investeringsrammen økt med 3 milliarder kroner, og i 
statsbudsjettet for 2007 foreslås den utvidet med ytterligere 2 milliarder kroner. Det 
betyr at opprinnelig ramme på 15 milliarder kroner nås to år tidligere enn først 
planlagt. 

 
• alle lærere og elever skal ha tilgang til PC og internett. 
I videregående skole er man nær målet om tilfredsstillende PC-dekning. I 
grunnskolen gjenstår det en del. Regjeringen har bidratt til at målet kan nås 
gjennom styrking av kommuneøkonomien. 

 
• gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn 

utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ 
til den offentlige skolen 
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Regjeringen har strammet inn utbredelsen av private skoler, etter innføringen av 
den såkalte ”frysloven”. Resultatet er at den ukontrollerte veksten er stoppet. 
Høringsutkast om ny privatskolelov er sendt ut i oktober 2006.  

 
• gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven. 
Regjeringen har satt ned offentlig utvalg (Bostad-utvalget) som skal gjennomgå 
skolens og barnehagens formålsparagraf. Utredningen leveres innen 1. juni 2007. 

 
• ikke innføre obligatorisk 2. fremmedspråk i ungdomsskolen. 
Elever på ungdomstrinnet kan som alternativ til 2. fremmedspråk velge fordypning i 
norsk, engelsk eller samisk. 

 
• opprettholde en desentralisert skolestruktur. 
Styrkingen av kommuneøkonomien og stans i veksten av private skoler vil være et 
viktig bidrag til å opprettholde en desentralisert skolestruktur. 

 
• leirskoler skal være gratis. Tilskudd til vertskommuner for leirskoler skal 

opprettholdes. 
Tilskudd til leirskoler videreføres som øremerket. 

 
• særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å 

rekruttere elever til disse fagene. 
Regjeringen har relansert strategiplan for realfagene, og realfagene er prioritert i 
kompetanseutviklingsstrategien. Det satses på tett samarbeid med næringslivet. 
Prosjekter med studentdrevet rekruttering til realfagene vil bli igangsatt. 
Bevilgningene til vitensentrene er økt, og satsingen på dem vil bli utvidet med et 
nytt senter i Grenlands-regionen fra 2007.  
 
• innføre gratis læremidler for elever i videregående opplæring. 
Regjeringen foreslår å bevilge vel 370 millioner kroner i 2007 til innføring av gratis 
læremidler for elever i videregående opplæring. Ordningen vil gjelde i 2. trinn (Vg2) 
fra høsten 2007, i 3. trinn (Vg3) fra høsten 2008 og i 1. trinn (Vg1) fra høsten 2009. 
Fylkeskommunen får ansvar for at elevene får gratis lærebøker og digitale 
læremidler. Gjennom Statens lånekasse for utdanning blir det gitt et ikke-
behovsprøvd stipend som skal bidra til å dekke kostnader elevene har til andre 
læremidler og individuelt utstyr.  

 
I statsbudsjettet for 2006 ble det satt av 50 millioner kroner til utvikling av digitale 
læremidler.  
 
• arbeide for flere lærlingplasser i offentlig og privat sektor og øke lærlingtilskuddet 
Kunnskapsdepartementet har invitert blant annet partene i arbeidslivet  til en 
”nasjonal dugnad” for å øke antall læreplasser. Det er videre sendt brev til alle 
kommuner og helseforetak med anmodning om at de tar imot flere lærlinger. 
Departementet har også skrevet til egne underliggende virksomheter med 
oppfordring om å ta inn lærlinger.  
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• styrke rådgivningstjenesten. 
Regjeringen har foreslått å styrke rådgivningstjenesten i statsbudsjettet for. 
Tjenesten vurderes videre i sammenheng med oppfølgingen av rapporten fra en 
arbeidsgruppe som har vurdert tiltak for bedre gjennomføring i videregående 
opplæring. 

 
• sikre landslinjene stabil og langsiktig statlig finansiering. 
Tilskuddet videreføres som øremerket. 

 
• gi elevene tilgang på lærebøker på begge målføre, til samme tid og pris. 
I opplæringslova med tilhørende forskrift er det et vilkår at lærebøker skal foreligge 
i begge målformer, til samme tid og med samme pris. Utdanningsdirektoratet har 
etablert et forum for nynorsk i skolen. Det skal utarbeides en strategiplan for å 
styrke opplæringen i nynorsk.  
 

Etter- og videreutdanning 
Stabil tilgang på kompetent arbeidskraft er avgjørende både for den enkeltes og for 
samfunnets evne til å videreutvikles. Regjeringen styrker opplæringstilbudet for voksne 
for å hindre at folk ekskluderes fra arbeidslivet på grunn av mangel på grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving, regning og bruk av IKT. Regjeringen har i tillegg satset 
betydelig på kompetansetiltak både for lærere og førskolepersonell.  
 
 

• utvikle permisjonsordninger og bidra til bedre mulighet til opplæring på 
arbeidsplassen. 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet ble etablert i 2006 med en bevilgning på 
24,5 millioner kroner, en økning på 10 millioner kroner i forhold Bondevik-
regjeringens forslag. I 2006 omfattes 64 bedrifter og ca. 10 000 ansatte av 
programmet. I 2007-budsjettet styrkes programmet med 10 millioner kroner. 
 
• styrke informasjonsarbeidet, slik at flere blir kjent med sine muligheter for etter- og 

videreutdanning. 
Det er satt i gang utviklingsprosjekter for realkompetansevurdering, spesielt 
tilrettelagt for arbeidssøkere.  
 
• styrke retten til å få prøvet egen realkompetanse. 
Det er satt i gang et samarbeidsprosjekt mellom VOX og Arbeids- og velferdsetaten 
om økt bruk av realkompetansevurdering for voksne.  
 
Norge deltar i en pågående OECD- gjennomgang på feltet. Den ferdigstilles våren 
2007. 
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• øke den offentlige støtten til voksenopplæring. 
I revidert budsjett for 2006, ble det bevilget 27 millioner kroner til studieforbund. 
Bevilgning øker med 58 millioner kroner i 2007 i forhold til saldert budsjett 2006. 
Det vil bety at studieforbundene igjen kan holde samme aktivitetsnivå som i 2005.  
 

Høyere utdanning 
Universiteter og høyskoler er bærebjelker for utviklingen av kunnskapssamfunnet. 
Gjennom forskning og utdanning er sektoren produsenter av kunnskap og kompetanse. 
Regjeringens mål er at det skal være lik rett til utdanning. Derfor er det viktig å sikre en 
studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid. Regjeringen vil sikre frie og 
uavhengige universiteter og høyskoler som kan drive forskning og gi studentene 
forskningsbasert undervisning. Regjeringen vurderer å foreslå lovfesting av akademisk 
frihet. Finansieringssystemet for universitetene og høyskolene er utformet slik at 
forskning og undervisning gir uttelling.  
 
 

• styrke det regionale universitets- og høyskolesystemet og internasjonale 
samarbeidsordninger. 

Det er nedsatt et utvalg (Stjernø-utvalget) som skal gi tilråding om 
institusjonsstruktur i høyere utdanning i lys av samfunnsbehov. Mandatet er blant 
annet å sikre god regional balanse i studietilbud og kompetanse. Utvalget skal 
levere sin innstilling innen 31. desember 2007 

 
Det arbeides med tilretteleggelse for deltakelse i nye EU-program både innenfor 
utdanning og forskning. Gjennom etatsstyringen følger departementet overfor 
universiteter og høgskoler opp utviklingen av det internasjonale samarbeidet. 
 
• vurdere nivået på bevilgningene til de regionale forskningsinstituttene. 
Kunnskapsdepartementet har bedt Norges forskningsråd om å utarbeide forslag til 
nytt finansieringssystem for forskningsinstituttene og forslag til nye retningslinjer 
for statlig finansiering av instituttene. De regionale forskningsinstituttene blir fulgt 
opp i den sammenheng. Forskningsrådet skal levere sin rapport i oktober 2006. 

 
• utvikle bedre finansieringssystem for å fremme desentralisert høyere utdanning. 
Regjeringen la inn 16,7 millioner kroner til desentraliserte høyskoletilbud i 
budsjettet for 2006. Tiltaket vil gi det regionale arbeidslivet tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft og sikre at så mange som mulig får tilgang til høyere utdanning 
uavhengig av bosted. Beløpene videreføres innenfor høyskolenes budsjettrammer. 

 
• realisere kvalitetsreformens mål. Studentene skal støttes sterkere gjennom studiene, 

både faglig og finansielt. Kvalitetsreformen skal evalueres. 
Antall vitenskapelige ansatte pr. student har økt vesentlig gjennom 
Kvalitetsreformen. Oppfølgingen av studenter har blitt bedre gjennom endrede 
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eksamens- og evalueringsformer. Innføringen av individuelle utdanningsplaner er 
gjennomført. En evaluering av kvalitetsreformen er igangsatt og blir ferdig ved 
årsskiftet 2006/2007. Regjeringen vil komme med resultat og vurderinger av mulige 
tiltak i 2007.  

 
• alle studenter som tar høyere eller lavere grad i Norge skal få tilbud om å ta deler 

av undervisningen i utlandet. 
Antall utreisende studenter har økt, men omfanget varierer fra institusjon til 
institusjon. Arbeidet er en del av det løpende arbeidet med Kvalitetsreformen. 

 
• sikre en studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid. Vi vil gjennomgå 

erfaringene med konverteringsordningen. Studielån og stipend må reguleres i takt 
med prisstigningen. 

I statsbudsjettet for 2007 er det foreslått at alle satser i Lånekassen prisjusteres.  
 

Forskning 
Forskning er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og fondet for forskning og 
nyskaping har økt mer en noen gang.  
 
 

• øke bevilgningene til grunnforskning. 
De viktigste kanalene for finansiering av grunnforskning er direkte bevilgninger til 
universiteter og høgskoler og bevilgninger gjennom Norges forskningsråd. I 2005 
var bevilgningene over KDs budsjett til forskningsformål i Norges 1,58 milliarder 
kroner. I 2006 var bevilgningen på 1,80 milliarder kroner. For 2007 foreslår 
Regjeringen å bevilge totalt 2,03 milliarder kroner.  
 
• heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP. 
Forskningsbevilgningene ble i 2006 økt med 1,4 milliarder kroner. I 2007-budsjettet 
foreslår regjeringen ytterligere vekst på til sammen 900 millioner kroner. Kapitalen i 
Fondet for forskning og nyskaping økte med 14 milliarder kroner i 2006. I 2007 
foreslår Regjeringen å øke fondet med ytterligere 10 milliarder kroner, noe som vil 
gi en økt avkastning på ca. 440 millioner kroner i 2008. 

 
• styrke forskerrekrutteringen og legge til rette for økt forskerutveksling med andre 

land 
I 2006 ble det opprettet 350 nye stipendiatstillinger. Bevilgningene til disse 
stillingene er foreslått videreført i 2007.   
 
• styrke internasjonaliseringen i forskningen  
Norge deltar i omfattende forskningssamarbeid med EU og med en rekke land 
utenfor Europa. For 2007 er det foreslått en bevilgning på 184 millioner kroner til 
deltakelse i EUs 7. rammeprogram som er under utvikling. I 2005 ble ny bilateral 
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forskningsavtale med USA inngått. Forskningsavtaler med India og Frankrike skal 
etter planen undertegnes i løpet av 2006, og en avtale med Kina trolig i 2007. 
 
• satse bevisst på forskning innen næringer der Norge har fortrinn og stort 

verdiskapingspotensiale. 
I 2007-budsjettet foreslår regjeringen å styrke tematiske forskningssatsinger 
gjennom økt avkastning fra Fondet for forskning og nyskaping. 30 millioner kroner 
av den økte fondsavkastningen foreslås satt av til forskning innen energi og miljø, 
gjennom programmene Gassmaks, RENERGI og NORKLIMA i Norges 
forskningsråd. 

 
10 millioner kroner av den økte avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping 
foreslås brukt til programmet Norsk mat fra sjø og land i Norges forskningsråd. 
 
• satse på bedriftsrettet forskning og sikre god formidling og nyttiggjøring av 

forskningsresultater. 
14 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ble utpekt i 2006. Ordningen skal 
bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider tett med innovativt 
næringsliv, samt støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og 
konkurransekraft i næringslivet. Sentrene vil få en årlig gjennomsnittlig bevilgning 
på 10 millioner kroner i inntil åtte år. 

 
20 millioner kroner av den økte avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping 
er foreslått satt av til programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Programmet 
delfinansierer FoU-prosjekter som utvikler teknologi, tjenester eller prosesser med 
potensial for økt verdiskaping. BIA støtter prosjekter innenfor områder som ikke 
dekkes av Forskningsrådets øvrige tematiske programmer 
 
Regjeringen legger opp til en kraftig satsing på nordområdene i årene som kommer. 
For denne satsingen er det avgjørende å utvikle ny kunnskap. Regjeringen foreslår å 
bevilge totalt 400 millioner kroner til nordområderelevant forskning for 2007. Av 
dette er den største enkeltsatsingen bevilgninger til det internasjonale polaråret 
(2007-08) på 80 millioner kroner. 
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Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor 

 

 
Våre mål i fornyelsen av offentlig sektor er å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer 
lokal frihet og mindre detaljstyring. Det må arbeides med kvalitetsmål som både tar hensyn til 
kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet. 
 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 

 
 
De nordiske landene kombinerer de best utviklede velferdssystemene i verden med å 
være blant de mest konkurransedyktige. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv 
offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. 
Derfor vil vi utvikle velferdssamfunnet videre. Vi vil satse på fellesskapsløsningene og 
redusere forskjellene i samfunnet. Gjennom aktivt samspill skal vi skape verdens beste 
offentlige sektor, 
 
 

• fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning 
serviceerklæringer, utvidete åpningstider og bedre tjenester på internett. 

Det er etablert et trepartssamarbeid (staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene) 
om fornying og utvikling i kommunesektoren. Samarbeid om ”Kvalitetskommuner” 
for stimulering av kvaliteten i et større antall kommuner. Sektorene det skal 
arbeides spesielt med er pleie- og omsorg, og oppvekst. 

 

Det er iverksatt samarbeid med KS og Fornyings - og administrasjonsdepartementet 
om fornying, gjennom FoU-aktivitet og prosjektstøtte på til sammen 130 millioner 
kroner i 2006. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2007 å bevilge 13 millioner kroner 
til videreutvikling av MinSide. MinSide skal bli en felles inngangsportal til alle 
offentlige nettjenester til innbyggerne. MinSide vil lanseres snart. 

 

Regjeringen har økt satsingen rettet mot næringslivet. Altinn, som er næringslivets 
portal for tjenester fra det offentlige til næringslivet får stadig flere tjenester og 
brukere. I revidert nasjonalbudsjett ble Altinn styrket med 6 millioner kroner, og for 
2007 øker regjeringen bevilgningen med 30 millioner kroner.  
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• videreføre arbeidet for døgnåpen forvaltning med tilgang til elektronisk informasjon 
og tjenester fra det offentlige basert på brukernes premisser. 

Regjeringen har startet arbeidet med innføring av felles offentlig, elektronisk 
postjournal - i første omgang i sentraladministrasjonen (se punkt over om MinSide 
og Altinn). 
 

• øke terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå. 
Regjeringen har vedtatt å videreføre terskelverdien på 500 000 kroner. Når den 
har virket i to år, dvs. høsten 2007, skal det gjennomføres en analyse av hvordan 
terskelverdien har virket, og på hvilken måte man kan heve den videre i tråd med 
målet i Soria Moria-erklæringen. 
 

• arbeid med kvalitetsmål som både tar hensyn til faglig kvalitet, folks tilfredshet, 
helsefremmende arbeidsmiljø, kostnadskontroll og kontinuerlig 
kompetanseoppbygging.  

Brukerretting og brukerundersøkelser vil hjelpe til med å sikre høy kvalitet på 
tjenestene og oppslutning om det offentlige som produsent. StatRes vil sørge for 
målbare resultater og bedre kostnadskontroll, og brukerundersøkelser vil 
avdekke om innbyggerne er fornøyde. Vi viderefører også måling av jobbtrivsel 
hos statlige ansatte gjennom medarbeiderundersøkelser. 

 
• øke satsingen på ny universell utformet teknologi og gjennomføre en offensiv IKT-

politikk i offentlig sektor. 
Regjeringen har intensivert arbeidet med bruk av åpne standarder i offentlig sektor. 
Det sikrer at den enkelte selv skal kunne velge hvilken programvare hun ønsker å 
bruke opp mot offentlige IT-tjenester. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 10 
millioner kroner til arbeid med åpne standarder og åpne kildekoder i statsbudsjettet 
for 2007.  

 
• stimulere til endrings- og utviklingsarbeid i kommunal sektor i samarbeid med de 

ansatte. 
Det er etablert et trepartssamarbeid (staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene) 
om fornying og utvikling i kommunesektoren. Samarbeid om ”Kvalitetskommuner” 
for stimulering av kvaliteten i et større antall kommuner. Sektorene det skal 
arbeides spesielt med er pleie og omsorg og oppvekst. 
 
”Stifinner”-programmet, hvor åtte kommuner arbeider sammen med Kommunal- og 
regionaldepartementet med helhetlige fornyingsprosesser, er videreført som viktig 
utviklingsarena. Programmet er inne i sitt siste år, og evalueringen av programmet 
vil være ferdig våren 2007. 
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• legge til rette for at frivillig sektor kan videreutvikle sin funksjon i å løse 

samfunnsoppgaver 
Regjeringen er opptatt av å styrke frivillig sektor. Regjeringen foreslår å øke 
bevilgningene til frivillig sektor med 31,3 mill. kroner med bl.a. 7,5 mill. kroner til 
opprettelse av minst 20 nye frivillighetssentraler, og justering av tilskuddet til 
eksisterende sentraler og 10 millioner kroner til styrking av Frifondordningen. 
Sammen med 5 mill. kroner i økte spillemiler gir dette totalt en økning på 15,6 
millioner kroner til Frifond i 2007.  

 
Det foreslås videre å bevilge 15 millioner kroner til en satsing rettet mot å utvikle og 
implementere tiltak for barn med rusmiddelavhengige og/eller psykisk syke 
foreldre.. Tiltakene vil blant annet omfatte støtte til frivillige organisasjoner som 
driver grupper for barn og ungdom. 

 
• gå imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som 

utdanning, helse og omsorg. 
Dette er omtalt i Kommuneproposisjonen for 2007 hvor det heter at regjeringen har 
betenkeligheter med konkurranseutsetting innenfor kommunesektorens tunge 
velferdsoppgaver. Det er ikke aktuelt å endre regelverk som regulerer kommunenes 
adgang til å konkurranseutsette. Forsøk med friere brukervalg er ikke videreført. 
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Kapittel 12: Norge som miljønasjon 
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Norge skal bli et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha 
tilgang til et godt miljø og ren natur, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi 
foretar oss.  
 
Fra Soria-Moria-erklæringen 
egjeringen prioriterer miljø og bærekraftig utvikling, og er en pådriver i det 
nternasjonale miljøarbeidet. Regjeringen vil bevare naturmangfoldet og sikrer 
llmennhetens adgang til naturområder. I 2007-budsjettet settes det av penger til 
ppfølgingen av den kommende stortingsmeldingen om miljøgifter, som vil styrke 

nnsatsen på dette feltet. Det bevilges også penger til CO2-rensing av gasskraftverk og 
ndre tiltak for å følge opp våre forpliktelser i Kyoto-avtalen, og til en nasjonal 
limakampanje. Videre endres avgiftspolitikken i mer miljøvennlig retning. Det innføres 
n helt ny NOx-avgift, det innføres CO2-avgift på innenlands bruk av gass, og 
ilavgiftene blir lagt om. 

lima 
 følge Kyoto-protokollen har Norge forpliktet seg til at utslippene av klimagasser i 
erioden 2008-2012 ikke skal være høyere enn 1 prosent over nivået i 1990.  
egjeringen legger stor vekt på å oppfylle Norges forpliktelser. En vesentlig del av 
tslippsforpliktelsene gjennomføres ved nasjonale tiltak. Som et skritt på vegen foreslår 
egjeringen i 2007-budsjettet å øke bevilgningene til CO2-rensing med vel 700 millioner 
roner.  

et er også satt i gang et arbeid for at alle samfunnssektorene skal sette mål for mye de 
kal bidra til å møte Norges forpliktelser.  

or å redusere forurensningene fra bilparken foreslår vi å legge om bilavgiftene slik at 
isse blir basert på bilens CO2-utslipp, og vi innfører en avgift på CO2 ved innenlands 
ruk av gass til oppvarming. I tillegg foreslår vi 100 millioner kroner til kjøp av 
limakvoter, samt en fullmakt til samme formål på 100 millioner kroner. Sammenlagt 

nnebærer dette en ramme for kjøp av kvoter på 200 millioner kroner. 

• arbeide for en mer omfattende og ambisiøs klimaavtale som skal etterfølge Kyoto-
avtalen. Internasjonal skips- og luftfart må omfattes av avtalen, og den må få et 
eget tillegg om klimautfordringene i Arktis. 

Norge er en pådriver i alle aktuelle fora for at det internasjonale klima-arbeidet skal 
føre fram til nye forpliktelser. Norge har for eksempel foreslått å vurdere at utslipp 
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fra internasjonal skips- og luftfart skal tas inn i Kyotoprotokollen. Dessuten arbeider 
Norge i miljøkomiteen i IMO for å få etablert virkemidler som reduserer klimagass-
utslippene fra internasjonal skipstrafikk.  

 
• sikre at betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto-avtalen skjer 

nasjonalt.  
Arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner og sektorvise mål er igangsatt. En 
egen stortingsmelding skal legges frem våren 2007. Det arbeides videre med en 
helhetlig virkemiddelbruk for innfasing av biodrivstoff.  
 
Regjeringen har åpnet for å innlemme EUs kvotedirektiv inn i EØS-avtalen. Det 
arbeides med utformingen av ny kvotelov. En Ot.prp. vil bli lagt frem i løpet av 2007. 
Det nasjonale kvotesystemet vil dekke inntil 44 prosent av de nasjonale utslippene 
av klimagasser. (Se for øvrig punkt om Grunnfond for fornybar energi og 
energieffektivitet).  

 
• øke klimaforskningen, spesielt forskningen på regionale effekter av klimaendringene 

i Arktis, og etablere en nasjonal handlingsplan for klimaforskning. 
De to forskningsprogrammene Klimaendringer og konsekvenser for Norge 
(NORKLIMA) og Framtidens rene energisystemer (RENERGI) under Norges 
forskningsråd blir styrket gjennom Fondsavkastningen i 2007. 15 millioner kroner 
skal fordeles om lag likt mellom de to programmene.  

 
Klimaforskningsutvalget ferdigstilte en nasjonal handlingsplan for klimaforskning i 
august 2006. Forskningsrådet vil bruke rapporten som grunnlag for å styrke det 
strategiske arbeidet med klimaforskning, gjennom kontakten med departementene 
og gjennom strategi-, planleggings- og budsjettprosesser. 

 
• gjennomføre sektorvise klimahandlingsplaner, hvor det skal settes konkrete mål for 

hvor mye hver sektor skal bidra til at Norge når klimaforpliktelsene fra Kyoto. 
Det tas sikte på å legge fram de sektorvise klimahandlingsplanene i en egen 
stortingsmelding våren 2007.  

 
• hele det norske samfunnet må i større grad må forberedes på å leve med 

klimaendringer. Økt rasfare som følge av økt nedbør og klimaendringer må 
kartlegges, og hensynet til å redusere konsekvensene av klimaendringer må ligge til 
grunn i statlig og kommunal planlegging. 

Flere sektormyndigheter er i gang med å kartlegge sårbarhet for klimaendringer og 
å planlegge/ gjennomføre tiltak.  
 
Regjeringen har styrket NVEs kapasitet til kartlegging av områder med fare for flom 
og flomskred, og NVEs oppfølging av kommuners arealplaner. NVEs hydrologiske 
beregningsmodell er oppdatert. Økte bevilgninger til NVE foreslås i statsbudsjettet 
for 2007.  NVEs kartleggingsarbeid gir et viktig verktøy til kommunene som 
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arealmyndighet. Den hydroligiske beregningsmodellen gir grunnlaget for hvor 
nøyaktig NVEs flomvarsling kan være. 
 

Det er satt i verk flomforebygging etter flommen i Trøndelag jan-febr 2006 og etter 
flommene på Vestlandet i sept og nov 2005. Det er gitt en ekstrabevilgning på 55 
millioner kroner til sikringstiltak og 2 millioner kroner til reparasjoner og 
forbedringer av hydrologiske målestasjoner (begge deler under NVE) i RNB 2006.  
 
NVE oppdaterer og videreutvikler veileder for arealplanlegging i tilknytning til 
vassdrag og energianlegg. Veilederen er et hjelpemiddel for kommunene som 
arealmyndighet. 
 

Vassdrag 
Arbeidet med å bedre vannkvaliteten og bekjempe forurensning i vann og vassdrag 
styrkes. I 2007 vil regjeringen fortsette det viktige arbeidet for å bedre vannkvaliteten i  
Vansjø- Hobøl-vassdraget og Jær-vassdragene, som er preget av avrenning fra 
landbruket. I tillegg arbeides det med en innføring av EUs vannrammedirektiv, som vil 
føre til mer helhetlig forvaltning av vassdragene. Innsatsen mot lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris går videre med uforminsket styrke. Økningen på 8 millioner 
kroner i RNB 2006 videreføres i 2007-budsjettet. For å motvirke forsuring i vann- og 
vassdrag videreføres i 2007-budsjettet også økningen fra RNB 2006 i bevilgningen til 
kalking med 18 millioner kroner. 
 
 

• arbeidet mot forsuring av vassdrag ved hjelp av kalking skal være på et høyt nivå, 
slik at alle vassdrag i faresonen blir kalket og slik at frivillig innsats i form av 
midler og arbeids- og dugnadsinnsats blir fulgt opp fra statens side. 

Kalkingsbudsjettet for 2006 er økt med 18 millioner kroner til 88 millioner kroner i 
RNB. For 2007 er nivået videreført. 

 
• arbeide for å nå det nasjonale målet for reduserte nitrogenutslipp til vann, og sørge 

for interkommunale prosjekter for å forbedre vann-kvaliteten i forurensa vassdrag i 
Norge, blant annet for opprensking av overgjødsla vassdrag som Vansjø, Hobøl-
vassdraget, Mjøsvassdraget og Jær-vassdraget.  

Innsatsen innenfor landbruk og avløp videreføres ved blant annet gjennomføringen 
av EUs avløpsdirektiv og nitratdirektiv. Nytt avløpsregelverk ble fastsatt i desember 
2005 og trer i kraft fra 1. januar 2007. Ved gjennomføringen av EUs rammedirektiv 
for vann skal det blant annet arbeides med miljømål, nødvendige 
overvåkingsprogrammer, tiltaksprogrammer og forvaltningsplaner for de utvalgte 
vannregionene. Forskrift som gjennomfører direktivet har vært på høring og skal 
vedtas innen 1. januar 2007.  
 
Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobøl vassdraget og Jærvassdragene 
ble styrket i budsjettet for 2006 med 2 millioner kroner. 
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• Ferdigstille opprettelsen av nasjonale laksefjorder og vassdrag. 
I forslaget til budsjett for 2007 bevilges 2 millioner kroner til oppfølging og 
evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 

 

• styrke tiltakene for å beskytte villaksen og bekjempe biologisk forurensing. 
Innsatsen for å bekjempe Gyro ble styrket med 8 millioner kroner i RNB for 2006. 
Totalt budsjett for 2006 til bekjempelse av Gyro er dermed 30,5 millioner kroner. 
Regjeringen foreslår å opprettholde dette nivået i 2007 (øker utover dette med 0,5 
millioner kroner). I budsjettforslaget for 2007 er det tatt inn en redegjørelse om 
handlingsplanen for bekjempelse av Gyro.  

 
• lage en handlingsplan for å sikre elver og grøntarealer i byområdene våre, ved blant 

annet i samarbeid med de aktuelle kommunene åpne opp og restaurere vassdrag. 
Det er avsatt midler til Program Alna, grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen. 
Handlingsprogram utarbeides sammen med Oslo kommune. Det forberedes også 
tilsvarende planer i andre byer. 
 

Friluftsliv og naturmangfold 
Natur- og friområder er i økende grad utsatt for press fra utbyggingsinteresser. Det blir 
stadig viktigere å sikre muligheter til friluftsliv, og leveområder for arter i naturen. 
Offentlig oppkjøp og sikring av friluftsområder for allmenn bruk har vært en viktig 
prioritet for regjeringen. Til sammen har vi brukt nær 100 millioner kroner til kjøp og 
tilrettelegging av friluftsarealer. Arbeidet med en Naturmangfoldlov er satt i gang. 
Regjeringen er opptatt av å minske konfliktene i rovdyrutsatte områder gjennom en 
rekke tiltak. Blant annet er innsatsen for forebyggende tiltak mot rovviltskader foreslås 
økt med 7 millioner kroner i 2007. 
 
 

• det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til 
allmennhetens bruk. 

Strandområde på Huk i Oslo er sikret ved at staten kjøpte eiendommen Schiøttsvei 
for 30 millioner kroner. Inntektene fra salg av huset skal brukes til opprustning av 
nye strandområder. Utover dette, ble tilsagnsfullmakten økt med 30 millioner 
kroner i 2006, til 47,2 millioner kroner. Sammen med bevilgningen på posten, har 
dette gjort det mulig å bruke 66,4 millioner kroner som statlige bidrag til å sikre 
friområder. Legger man til kostnadene ved Huk-eiendommen, er det stilt til 
disposisjon nær 100 millioner kroner til sikringsarbeidet.  
 
Utover dette er strandperler og fyr sikret for allmennheten langs hele kysten. I 
tillegg ble i 2006 en rekke eiendommer som hadde vært i forsvarets eiendom sikret 
for allmennheten. Denne satsingen for å sikre attraktive strandområder for 
allmennheten videreføres i budsjettet for 2007 ved at tilsagnsfullmakten foreslås økt 
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med ytterligere 30,9 millioner kroner fra 47,2 millioner kroner til 78,1 millioner 
kroner. Dette muliggjør kjøp og tilrettelegging av friluftsarealer for 66,4 millioner 
kroner i 2007, på samme måte som i 2006.   

 
• sikre at hensynet til allmenn bruksrett, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt når 

Forsvaret og Kystverket skal avhende eiendommer med attraktive strandområder, 
og at de viktigste forblir i offentlig eie. 

Hele 26 forsvarseiendommer er sikret for friluftsformål ved bevilgning i RNB 2006.  
Miljøinteressene vurderes i de enkelte saker etter hvert som Forsvaret klargjør 
områdene for frigivning. 

 
• stanse nedbyggingen av strandsonen. Det skal legges opp til en sterkere geografisk 

differensiering i retningslinjene, der vernet gjøres strengere i områder med sterk 
konkurranse om strandsonen. 

Miljøverndepartementet har konsekvent tatt strandsonehensyn i forbindelse med 
avgjørelser i spørsmål om bygging i strandsonen. Strengere regler for bygging i 100-
metersbeltet langs sjøen i i pressområder tas opp i odelstingsproposisjon våren 2007 
om oppfølgingen av Planlovutvalgets innstilling. 

 
• ordningen med juridisk bistand til kommuner som har behov for det i arbeidet med 

beskyttelse av strandsonen, skal gjeninnføres. 
Det er bevilget 2 millioner kroner til dette i 2006.  Dette videreføres i 2007. 

 
• stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010 og legge fram et forslag til ny 

Naturmangfoldlov. 
Innsatsen for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold er foreslått økt i 
budsjettet for 2007 med 9,4 millioner. Arbeidet med ny naturmangfoldlov er i gang. 
En odelstingsproposisjon fremmes i løpet av 2007. I perioden 2005-2010 vil det bli 
utarbeidet handlingsplaner for utvalgte naturtyper, artsgrupper og arter.  
 
Regjeringen har utarbeidet handlingsplaner for bevaring av et utvalg av truede arter 
som damfrosk, elvemusling og orkideen rød skogfrue. Det skal også utarbeides 
handlingsplaner for dverggås, stor salamander og åkerrikse. Arbeidet med å utvikle 
en ny strategi og tiltaksplan for fremmede arter skal ferdigstilles i løpet av året. 

 
• øke den marine forskningen. 
Flere departementer samarbeider om Norges Forskningsråds forskningsprogram 
”Havet og kysten”. MAREANO er kommet godt i gang. Dette programmet omfatter 
kartlegging og overvåking som grunnlag for marin forskning. Bevilgningene 
videreføres i 2007. Sjøfuglprogrammet SEAPOP ble startet i 2005. Programmet 
omfatter kartlegging, overvåking og studier av sjøfugl. Midlene til SEAPOP ble økt i 
2006. For 2007 foreslås å opprettholde dette nivået. Forvaltningsplanen for 
Barentshavet er lagt frem med prioriteringer for forskning og det er satt av midler i 
størrelsesorden 10 millioner kroner som skal brukes for å øke kunnskapen om 
økosystemet i Barentshavet. 

 116



 
• innføre regler for håndtering av ballastvann. 
Norge forbereder tiltredelse av IMO- konvensjon om kontroll og behandling av 
skipsballastvann og sedimenter og et lovgrunnlag for nasjonale tiltak i 2006. 
Konvensjonens mål er å eliminere risikoen for introduksjon av fremmede og 
skadelige organismer via ballastvann. Det tas sikte på å fremme en 
stortingsproposisjon i oktober 2006. Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet forslag til 
nasjonalt regelverk på området som vil bli vurdert sendt på høring. 

 
• gjøre Senter for genøkologi (GenØk) til et nasjonalt kompetansesenter for trygg bruk 

av genteknologi (biosikkerhet). 
I statsbudsjettet for 2007 vil det bli opprettet en ny post der bevilgningene til GenØk 
samles. 

 
• øke barskogvernet slik at det biologiske mangfoldet ivaretas. Vern skal så langt som 

mulig baseres på ordningen med frivillig vern. Ved myndighetsbestemt vern skal 
makebytte mellom privat skog og statsgrunn brukes aktivt. 

Norge har nå vernet 1,4 prosent av produktiv skog, mens den faglige anbefalingen 
er minst 4,6 prosent. Første frivillig vern-vedtak ble fattet i desember 2005. Det er 
under forberedelse vern av området Trillemarka-Rollagsfjell, skogvern på 
statsgrunn og i prestegårdsskogene og frivillig skogvern i samarbeid med Norges 
Skogeierforbund. 
 
Bevilgningen til nytt skogvern er økt med 22 millioner kroner fra 2006- til 2007-
budsjettet, og skal primært benyttes til frivillig skogvern. Samtidig fremmer 
regjeringen forslag om at grunneiere får fritak for skatt på erstatning de mottar ved 
skogvern. Dette har vært etterlyst fra skogeiersiden, og regjeringen antar fritaket vil 
lette framdriften i det frivillige skogvernet.    

 
• gjenreise fagkompetansen i kommunene innen natur- og miljøvern.  
For å styrke miljøkompetansen og kommunenes rolle som samfunnsutviklere er det 
inngått en 5-årig samarbeidsavtale mellom MD og KS om programmet Livskraftige 
kommuner - kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Avtalen er inne i sitt 
første virkeår. Det er stor interesse blant kommunene for å delta i programmet. 

 
• sørge for at kulturlandskap ikke gror igjen og forfaller. Satsing på bærekraftig bruk 

er viktig for landskapsvern og biologisk mangfold. 
I jordbruksavtalen ble det etablert et nytt beitetilskudd innenfor en ramme på 125 
millioner kroner. Siste år er det lagt opp til økt satsing. Regionale Miljøprogram og 
beiting gis ekstra prioritet, og har fått økning på 50 millioner i jordbruksoppgjøret 
2006. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (gjerding, rydding av beiter og skjøtsel av 
spesielt verdifulle kulturlandskap) har fått en økning på 10 millioner kroner i 
jordbruksoppgjøret 2006. Regjeringens satsing på bioenergi vil også være et viktig 
bidrag til å hindre gjengroing. 
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• forvaltningsplaner skal være ferdig utarbeidet så raskt som mulig etter at 
vernevedtak er fattet, for å klargjøre hensikten med vernet og hvilke vilkår som skal 
gjelde. Dette gjelder særlig for nasjonalparker. 

Arbeidet med å lage forvaltningsplaner for verneområdene er intensivert. 14 
forvaltningsplaner er under arbeid, flere av disse blir trolig godkjent i løpet av 2006. 
I arbeidet med nye verneområder er det etablert en praksis slik at et utkast til 
forvaltningsplan skal ligge ved alle utkast til vernevedtak. Dermed kan en 
forvaltningsplan godkjennes rett i etterkant av vernevedtaket. 

 
• prøveordningene med lokal og regional forvaltning av verneområder videreutvikles. 

Det settes fortgang i arbeidet med å forbedre erstatningsordningene. 
Det gjennomføres forsøk med lokal forvaltning i 4 nasjonalparker/ 
landskapsvernområder. Forsøkene skal evalueres. Reinheimen nasjonalpark vil bli 
etablert med lokal forvaltningsordning. Det er behov for noe mer erfaring før vi 
bestemmer løpet videre. Arbeid med erstatningsordningene foregår som ledd i 
arbeidet med ny naturmangfoldlov.  

 
• forliket i Stortinget om rovviltpolitikken i 2004 legges til grunn og følges opp på alle 

nivå. Norge skal ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn, og 
det skal jobbes aktivt med konfliktdempende tiltak. Bestandstall skal kunne 
vurderes ut fra effekten på beiting, beitedyr og på livskvaliteten for folk i 
rovdyrutsatte områder. 

Forliket i Stortinget følges opp i det løpende arbeidet. Det er blant annet opprettet 
åtte regionale rovviltnemnder, og det er fastsatt bestandsmål for alle rovviltarter i 
hver enkelt rovviltregion. I oppfølgingen kan oppfylling av bestandsmålene utsettes 
når det er nødvendig av hensyn til beitebruk og lokalbefolkning.  For rovviltartene 
der bestandsmålet er nådd vil det, pga. hensyn til beitebruken, bli lagt vekt på at 
bestandene ikke øker ut over bestandsmålet. 

 
• innsatsen for forebyggende tiltak mot rovviltskade økes betydelig, også økonomisk. 

Dette er viktig for å opprettholde miljøvennlig utmarksbeiting over hele landet. 
For 2006 er det bevilget 37 millioner kroner. For 2007 foreslår regjeringen å øke 
bevilgningen med ytterligere 7 millioner kroner. Midlene skal benyttes til 
forebyggende tiltak i husdyrhold og tamreindrift og til konfliktdempende tiltak 
rettet mot kommuner og lokalsamfunn. Tallet på søknader til slike tiltak er økende 
og posten er på denne bakgrunn økt. 

 
• opprette en støtteordning til konfliktforebyggende tiltak i rovdyrkommuner, der 

kommunene selv skal stå fritt til å velge hvilke rovviltrelaterte tiltak de vil bruke 
penger på. 

Regjeringen er opptatt av å dempe konfliktene i rovdyrkommuner. Fra 2005 har 
kommunene og lokalsamfunn kunnet søke om egne midler til konfliktdempende 
tiltak innenfor ordningen med forebyggende og konfliktdempende tiltak. For 2006 
er det avsatt 37 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Av 
dette er 30 millioner kroner fordelt til de regionale rovviltnemndene, mens det 
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resterende beløpet blant annet finansierer FOU-prosjekter av nasjonal karakter. Den 
nærmere fordelingen av disse midlene til henholdsvis konfliktdempende tiltak i 
kommuner og til forebyggende tiltak i dyrebesetninger har ikke MD løpende 
oversikt over, da dette som nevnt er delegert de regionale rovviltnemndene.  

 
I forslaget til 2007-budsjett er bevilgningen til forebyggende og konfliktdempende 
tiltak økt med ytterligere 7 millioner kroner til 44 millioner kroner, blant annet på 
bakgrunn av midler til konfliktdempende tiltak.  

 

• styrke samarbeidet på tvers av landegrensene, slik at forvaltningen skjer i større 
forståelse, først og fremst med våre nordiske naboland. 

Det arbeides løpende med å styrke samarbeidet med Sverige og Finland, både når 
det gjelder forvaltning av ulv i grenseområdene, og når det gjelder andre spørsmål 
knyttet til rovviltforvaltningen. 
 
• legge vekt på å framskaffe mer pålitelig informasjon om størrelsen på 

rovviltbestandene til enhver tid. Her bør det i større grad brukes lokal kunnskap 
Norge har i dag et av verdens beste bestandsovervåkingsprogrammer for rovvilt. En 
videre satsing på økt bruk av og involvering av lokal kunnskap inkluderer bedre 
overvåkning av bjørn blant annet ved hjelp av DNA-analyser og full integrering av 
kongeørn i overvåkningsprogrammet. Behovet for ytterligere midler følges opp i 
budsjettprosessene framover. For 2007 videreføres bevilgningen til 
bestandsovervåking på samme nivå som for 2006, dvs. 9,7 millioner. kroner. 
 
• at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeiers rett til å 

beskytte husdyr og hunder mot angrep 
Miljøverndepartementet arbeider med høringsforslag som planlegges sendt på 
høring i løpet av høsten 2006. 
 
• det skal sikres effektivt uttak av skadedyr og iverksette felling når rovdyr utvikler 

truende adferd ved gjentatt oppsøking av husstander.  
Punktet er i tråd med St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og praksis de 
senere årene. I fellesbrev fra miljøvernministeren og landbruks- og matministeren 
av 28. juli 2006 slås det fast at skadefellingstillatelser skal gis raskt innenfor rammen 
av de lover og regler som gjelder, og at rovvilt som volder stor skade skal felles så 
effektivt som mulig.  

 
• dagens erstatningsordning for tap av husdyr på beite som skyldes fredet rovvilt 

beholdes. Det må utvikles insentiv til forebyggende tiltak. 
Det er utviklet standarder for rovdyrsikre gjerder, beredskapsarealer, nedsanking 
og bruk av vokterhunder. Disse standardene gjelder fra årets beitesesong. 
Forskriften om forebyggende og konfliktdempende tiltak skal gjelde fra 
beitesesongen 2007.  
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Miljøvern i hverdagen 
Regjeringen vil legge til rette for en tettere sammenheng mellom forbruker- og 
miljøspørsmål og gjøre det enklere for folk å opptre miljøvennlig i hverdagen. 
Regjeringen har derfor foreslått å styrke miljøinformasjonsarbeidet. Vi foreslår også å 
videreføre grunnstøtten til frivillige miljøvernorganisasjoner og det viktige arbeid de 
utfører for å utbre miljøbevissthet i befolkningen. 
 
 

• styrke miljøinformasjonsarbeidet, det gjelder også arbeidet med å gjøre miljømerker 
bedre kjent i offentligheten. 

Støtte til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og 
forbruk er foreslått styrket med 3,6 millioner kroner i 2007. Det er også tatt 
initiativ til et nordisk prosjekt for å vurdere hvordan de offisielle miljømerkene kan 
bli bedre, samt tatt initiativ til studie hos SSB og Stiftelsen Østfoldforskning for å 
analysere miljøkonsekvensene av produksjon og forbruk i Norge. 

 
• styrke det frivillige miljøvernarbeidet. 

Grunnstøtten til de frivillige miljøvernorganisasjonene videreføres i 2007.  
 

• arbeide for høye standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet innen EØS-området. 
Regjeringen jobber aktivt for å påvirke regelverksutviklingen i EU for å sikre at 
regelverket som angår helse og miljø skal gi høyest mulig beskyttelsesnivå. 

 

Miljøgifter og atomavfall 
Folks hverdag skal være fri for miljøgifter. Regjeringen har satt i gang arbeid for å 
vurdere et generelt forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter. Vi har også utarbeidet 
og sendt på høring et forslag til forskrift som forbyr PFOS i tekstiler og brannskum. 
Handlingsplanen mot bruk av PCB vil bli fulgt opp blant annet i form av kontroller og 
tilsyn rette mot importører og produsenter av isolerglassruter. Regjeringen vil senere i 
høst legge frem en egen stortingsmelding om miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige 
kjemikalier. Meldingen vil inneholde forslag til nye og strengere tiltak og virkemidler 
for å begrense utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier samt opprydding i 
gamle forurensninger. 
 
 

• arbeide for en rask og effektiv innsamling av miljøgiften PCB som er i bruk. Utløse 
ENØK-potensialet ved utskifting av lysrørarmaturer med PCB-kondensatorer, samt 
styrke innsamlingsordningen for isolerglass med PCB. 

Følges opp gjennom handlingsplanen mot PCB som har høy prioritet. Det er særlig 
prioritert å ha nasjonale kontrollaksjoner og føre tilsyn med regelverket som krever 
at importører og produsenter av isolerglasruter deltar i et retursystem for PCB-
holdige isolerglassruter, samt forskriften som blant annet stiller krav om utskifting 
av PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur og strømgjennomføringer. 
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• lage en handlingsplan for å sikre opptrapping av arbeidet med opprydding av 
forurensede sedimenter i fjorder og havner, som finansieres i et spleiselag av 
forurenser og staten. 

Første store oppryddingsarbeid i forurenset sjøbunn er startet opp i havneområdene 
i Oslo. SFT har gitt tilsagn om inntil 40 millioner kroner i statlig bidrag til dette. 

 
• kartlegge og sikre deponier av industrielt lavradioaktivt avfall. 
Statens Strålevern forbereder et systematisk kartleggingsprosjekt og 
konsekvensutredning av restmaterialer og gruveslagg med forhøyede 
konsentrasjoner av naturlige forekommende radioaktive stoffer i samarbeid med 
Bergvesenet. Petroleumsvirksomheten omfatter betydelige mengder lavradioaktivt 
avfall (”scale”) som lagres i midlertidige anlegg flere steder langs kysten. Et 
permanent deponi for ”scale” skal bygges i Gulen i Sogn.  

 

Kulturminner 
Kulturminnepolitikken skal bidra til vern av kulturhistoriske verdier og ivareta vårt 
ansvar for å sikre de norske verdensarvstedene. Mange kulturminner er i privat eie. For 
å trygge det økonomiske grunnlaget for vernearbeidet foreslår regjeringen å øke 
fondskapitalen i Norsk kulturminnefond med 200 millioner kroner i 2007. 
Tilskuddsmidlene til utgraving av automatisk fredede kulturminner foreslås økt med 5 
millioner kroner. 
 
 

• øke fondskapitalen i Norsk kulturminnefond. 
Forslag til økning i statsbudsjett for 2007 med 200 millioner kroner 

 
• sikre et forsvarlig vedlikeholdsnivå for verneverdige kirker. 
Med sterk styrking av kommuneøkonomien er kommunene satt i stand til bedre 
vedlikehold av kirkebygg. Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av 
kirkebygg er videreført i 2006, med økt investeringsramme på 500 millioner kroner. 

 
• øke tilskuddsmidlene, slik at staten i større grad dekker utgiftene til utgraving av 

automatisk fredede kulturminner som blir urimelig tyngende for tiltakshaveren i 
forbindelse med mindre private tiltak. 

Forslag til økning i statsbudsjett for 2007 med 1,5 millioner kroner. 
 

• øke tilskuddsmidlene til fartøyvern til et stabilt og forutsigbart nivå og utarbeide en 
nasjonal verneplan for fartøy der det går fram hvordan en kan ta vare på et 
representativt utvalg fartøy” 

Det er utarbeidet et forslag til mandat for verneplan for fartøyer i 2006. Det skal nå 
utarbeides en mer detaljert framdriftsplan i samarbeid med Norsk Forening for 
Fartøyvern, Forbundet Kysten og eventuelt andre kompetansemiljøer.  
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Fartøyet D/S Hestmanden: er sikret ferdigstillelse gjennom støtte på 23,5 millioner 
kroner over to år. Seilskipet ”Sørlandet” har fått i alt 16,75 millioner kroner, hvorav 7 
millioner kroner i 2006.  
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Kapittel 13: Energipolitikk 
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Norge er en energinasjon. Vi har stor vannkraftproduksjon. Vi har rikelig tilgang på olje og 
gass. Vi har mange bedrifter og arbeidsplasser knyttet til produksjon og foredling av norske 
energiressurser. Vi har store muligheter for å utvikle nye lønnsomme bedrifter basert på 
utnyttelse av norske energiressurser. Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig 
energinasjon og være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi . 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
egjeringen tar ansvar for å få økt kraftproduksjonen, samtidig som vi jobber for økt 
roduksjon av ny fornybar energi, miljøvennlig energiomlegging og 
nergieffektivisering. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen å bevilge 10 
illiarder kroner i innskuddskapital til et nytt fond, Grunnfond for energieffektivisering 

g fornybar energi. Dette er første ledd i en kraftig opptrapping av satsingen på 
nergiomlegging. Ytterligere 10 milliarder kroner vil bli foreslått bevilget i 2009. 
vkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 880 millioner kroner når 

ondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner.  

nergiforsyning 
et er et mål å sikre en stabil energiforsyning og bedre energibalansen slik industri og 
usholdninger får forutsigbare og akseptable energipriser.  

• sikre en bedre kraftbalanse ved både å øke tilgangen til kraft og redusere 
forbruksveksten gjennom energisparetiltak. Gjennom å satse på nye miljøvennlige 
energiformer, opprusting av vannkraft og miljøvennlig bruk av naturgass, vil vi øke 
tilgangen på energi. 

Det etableres et Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi på 20 
milliarder kroner. De 10 første milliardene er bevilget. Dette gir en dobling av 
midlene Enova skal disponere for å fremme fornybar energi og varme. Det er 
etablert en produksjonsstøtteordning for fornybar elektrisitet.  
 
• Norge skal bidra til større grad av internasjonalt samarbeid om utvikling av 

miljøvennlig teknologi, energisystem og satsing på ny fornybar energi. 
Norge deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter både i Norden, i EU og 
internasjonalt. Støtten til internasjonale samarbeid og utviklingstiltak er økt med 
900 000 kroner i 2007. Innen arbeidet med CO2-fangst og lagring er det etablert et 
omfattende samarbeid med Storbritannia.  
 
• sørge for et effektivt og sikkert overføringssystem for strøm for å redusere strømtap, 

og arbeide for et hovednett for overføring av elektrisk kraft med tilstrekkelig 
kapasitet i hele landet. 
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Statnett har meldt følgende linjer i 2006: Fardal – Ørskog, Osen-Namsos.  
 
• gjennomgå nettstrukturen for elektrisitet og regleverket for nettleie for å legge bedre 

til rette for strømsparing og forsyningssikkerhet. Nettleien for strøm skal utjevnes 
over hele landet. 

Det er innført ny økonomisk regulering av nettselskapene som skal reagere raskere 
på endringer i kostnadssvingninger enn tidligere og skal stimulere til økte 
investeringer i nettet og økt sikkerhet for sikker leveranse for forbrukerne. 
 
Det ble bevilget 30 millioner kroner til ordningen for geografisk utjevning av 
nettleien i 2006. Ordningen er videreført i 2007 og omfatter 66 300 kunder og 17 
selskaper i 2007.  

 

Ny fornybar energi 
Ingen regjering har satset så mye på utvikling av nye fornybare energikilder som 
denne. Med 10 milliarder kroner i fond sikrer vi midler til ny miljøvennlig 
kraftproduksjon som vindkraft, biokraft og mindre vannkraft. Fondsavkastningen sikrer 
også midler til en mer fleksibel energiforsyning der vi vrir mer av vårt forbruk av 
elektrisitet til oppvarming over på bioenergi og fjernvarme. Avkastningen vil også sikre 
midler til mer energieffektivisering og energisparing. 
 
 

• øke Enovas totalmål for energisparing og ny fornybar energi. 
Regjeringen har etablert et mål på 30 TWh for perioden 2001 – 2016. Dette vil være 
grunnlaget for forhandlingene med Enova om resultatmål for ny avtaleperiode. 
 
• i større grad utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende 

vannkraftverk og i bygging av små- mini- og mikrokraftverk. 
Opprusting av eksisterende vannkraftverk og små, mini og mikrokraftverk vil inngå 
i produksjonsstøtteordningen for fornybar energiproduksjon.  
 
Utkast til retningslinjer for fylkesvis planlegging og utbygging av småkraftverk er 
sendt på høring. Det er også utarbeidet veileder for planlegging, bygging og drift av 
små dammer. 
 
• innføre et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar energi og mini- og 

mikrokraftverk. Dersom et grønt sertifikatmarked ikke lar seg gjennomføre som 
forutsatt, skal andre virkemidler vurderes. 

Et grønt sertifikatmarked med Sverige lot seg ikke gjennomfør som forutsatt. Derfor 
har regjeringen opprettet et Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi. 
Det er bevilget 10 milliarder kroner for 2007 og det vil bli tilført nye 10 milliarder 
kroner fra 2009. I tillegg er det gitt en tilsagnsfullmakt for 2007 på 400 millioner 
kroner. Det er opprettet en produksjonsstøtteordning for fornybar 
elektrisitetsproduksjon. 
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• Enova, i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, skal utvikle 

en satsing på introduksjon av miljøvennlig teknologi og utstyr for teknologier som 
ikke er modne. 

Norges Forskningsråd og Enovas felles ordning for introduksjon av ny 
energiteknologi er videreført. NFR og Enovas felles satsing har et budsjett i 2006 på 
10,4 millioner kroner. 
 
• øke den statlige innsatsen for utvikling og kommersialisering av hydrogen som 

energibærer. 
Hydrogenplattformen som ble lansert av forrige regjering er fulgt opp, og det er 
etablert et nasjonalt Hydrogenråd bestående av representanter fra næringsliv og 
forskning. 
 
• Rena leir får oppvarmingsanlegg basert på biobrensel 
Forsvaret fortsetter satsingen på fornybar energi og vurderer kjøp av ferdig varme 
basert på biobrensel til Rena leir.  

Vannbåren varme og ENØK 
Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av vannbåren varme og mer effektiv bruk av 
energi.  
 
 

• legge til rette for økt bruk av vannbåren varme, og etablere gode 
finansieringsordninger forfjernvarme og bioenergi. 

Regjeringen har etablert Grunnfond for fornybar energi og energisparing. Dette gir 
en dobling av de eksisterende midlene til dette arbeidet.  
 
• innføre en langsiktig tilskuddsordning til husholdningene for å stimulere til en 

omlegging tiloppvarming basert på fornybar varme og til mer energieffektive 
alternativer i forhold til utstyr i boliger. Støtteordningen skal administreres av 
Enova. 

Regjeringen har bevilget 46 millioner kroner til en støtteordning for å begrense 
elektrisitetsforbruket i husholdningene. Ordningen omfatter pelletskaminer, 
varmepumper og strømstyringssystemer. Det blir arbeidet videre med tiltak for 
energiomlegging i husholdningene.  
 
• øke Enovas bevilgning til bygging av infrastruktur for fjernvarme betydelig i 

perioden. 
Innenfor Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi vil det bli etablert 
et eget program for infrastruktur for fjernvarme.  

 
• legge til rette for miljøvennlig energibruk i boliger 
Til sammen 1 878 boliger tilfredsstilte krav til energisparing på ulike nivåer første 
halvår 2006 og fikk da utbetalt Husbankens grunnlån. Mest vanlig var 40 prosent 
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eller mer i redusert energibruk. Mer enn 5000 boliger med halvert energibehov er 
under planlegging eller bygging. Husbanken har nå utvidet satsingen til også å 
gjelde eksisterende boliger.  

 

 

Innenlands bruk av naturgass 
Regjeringen vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi bidra til at 
fremtidsrettede og effektive teknologier for CO2-håndtering kan realiseres. 
 
 

• et statlig selskap får i ansvar å skape en verdikjede for transport og injeksjon av 
CO2. Staten skal bidra økonomisk til å realisere dette. 

Det er bevilget 80 millioner kroner i budsjett for 2006 og 720 millioner kroner i 
budsjett 2007 for prosjekt knyttet til CO2-fjerning og transport.  

 

• konsesjonene som er gitt for gasskraft skal stå ved lag. Regjeringen vil samarbeide 
med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at 
dette kan gjennomføres så snart som mulig. 

Regjeringen arbeider med å realisere et fangstanlegg for CO2 på Naturkrafts 
gasskraftverk på Kårstø. Regjeringen bevilget 80 millioner kroner i 2006 og følger 
opp med 720 millioner kroner i 2007 til CO2 håndtering.  
 
Gasskraftkonsesjonen til Skogn er videreført 
 
• forskningen på miljøvennlig gasskraft økes og at innovasjonsselskapet Gassnova 

tilføres tilstrekkelige midler til dette formålet. Dette selskapet må også få ansvar for 
å utvikle petrokjemi og industriell utnyttelse av naturgassen. 

Regjeringen har tatt initiativ til det såkalte Gassmaks programmet for forskning på 
industriell bruk av naturgass som startes opp i 2007. Det foreslås totalt avsatt 25 
millioner kroner til Gassmaks-programmet. I tillegg foreslås brukt om lag 48,5 
millioner kroner under Forskningsrådet til miljøvennlige gasskraftteknologier. 
 

Olje- og gassvirksomheten 
Regjeringen vil opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i 
petroleumsnæringen på et høyt nivå. Regjeringen er opptatt av å øke utvinningsgraden i 
eksisterende felt. Utvinning må skje på en bærekraftig måte der hensynet til miljøet er 
en selvfølge. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet og norskehavet skal være verdens 
fremste i forhold til oljevernberedskap og miljøovervåkning.  
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• sikre stabil aktivitet i norsk olje- og gassvirksomhet. Vi skal være verdensledende på 
teknologi og miljø. Et mangfold av statlige og private – små og store – aktører er 
nødvendig for å oppnå dette. 

TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) for 2006 ble utvidet med 11 blokker (3 
største utlysning) 43 selskaper har søkt tillatelse, noe som er flere enn noen gang.   

 
• bidra til fortsatt internasjonalisering av oljeselskap og leverandørindustrien. 
Fortsatt delfinansiering av Intsok. Intsok får økt sin ramme for 2007 med 20 
millioner.   
 
• gjennom høye nasjonale miljøkrav og en aktiv nordområdestrategi, legge til rette for 

at norske selskaper får en plass i fremtidig petroleumsutvinning også på russisk 
side. 

Høye miljøkrav til petroleumsvirksomheten i nordområdene ble fastsatt i 
forvaltningsplanen. Tildelinger i 19. runde innebefatter ulike utlyste områder i 
Barentshavet, og det er gitt støtte til norsk leverandørindustri i Russland bl.a. 
gjennom Intsok med 5 millioner kroner. 
 
• det vedtatte mønsteret for drifts- og basestruktur i oljesektoren skal ligge fast og 

brukes aktivt i forbindelse med nye utbygginger på sokkelen. 
Lokalisering av baser for Skarv/Idun-feltet besluttet i juni 06: Forsyningsbasen i 
Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.  
 
• de miljøfaglige vurderingene som gjøres i forbindelse med konsesjonsrundene, skal 

innenfor Miljøinformasjonslovens rammer være offentlige for allmennheten. Dette 
gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles. 

Offentliggjøring av de miljøfaglige vurderingene som gjøres i forbindelse med 
konsesjonsrundene vil bli praktisert. 
 
• sluttføre den 19. konsesjonsrunde som forutsatt. 
18 selskaper fått tildeling i 33 blokker eller deler av blokker. Møreblokkene ikke 
tildelt pga hensyn til fiskeriene. I TFO 2005 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) 
har 26 selskaper fått tildeling. TFO 2006 ble utvidet med 11 blokker. Det betyr at det 
er tredje største utlysing siden 1965. 43 selskaper har søkt om tildeling. Det er 
innført arealavgift ved manglende aktivitet i lisensene for å få en effektiv utforskning 
av tildelt areal. 
 
• i Nordland VI skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i perioden. Når den 

helhetlige forvaltningsplanen foreligger skal det for de øvrige havområdene utenfor 
Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet avgjøres hvilke områder som skal åpnes, 
og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsaktivitet i. Dette skal bestemmes av 
Stortinget. 

Forvaltningsplanen har fattet beslutninger på alle disse punktene. 
Petroleumsmyndighetene vil særskilt følge opp beslutningen knyttet til økt 
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kunnskap om ressurspotensialet i Nordland VII og Troms II, og det er foreslått 
bevilget 70 millioner kroner til seismikkinnundersøkelser i disse områdene. 
 
• det skal lages en egen utredning som ser på konsekvensene av global oppvarming for 

miljøet og naturressursene i Barentshavet. 
Det skal lages en egen utredning som ser på konsekvensene av global oppvarming 
for miljøet og naturressursene i Barentshavet. Utredningen er igangsatt og 
sluttføres i 2007. 
Det skal lages en egen utredning som ser på konsekvensene av global oppvarming 
for miljøet og naturressursene i Barentshavet. Utredningen er igangsatt og 
sluttføres i 2007. 

 128



 

Kapittel 14: Kulturpolitikk 
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Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet rikere på opplevelser. Gjennom målrettede 
tiltak og en generell styrking av kunst-, kultur- og frivillighetsformål på statsbudsjettet, vil 
Regjeringen gjennomføre et løft for kulturen og for frivillig sektor. Grunnlaget for 
kultursatsingen er lagt gjennom Kulturløftets mål om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til 
kulturformål innen 2014. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
jennom målrettede tiltak og en generell styrking av kunst, kultur og frivillighetsformål 
å statsbudsjettet, gjennomfører regjeringen kulturløftet. Bevilgningene får et historisk 

øft i 2007. Vi er i god rute til å nå målet om at en prosent av statsbudsjettet skal gå til 
ultur innen 2014.  

unst- og kulturpolitikk 
t prioritert mål i kulturpolitikken er å sikre at alle får adgang til kunst- og 
ulturopplevelser samt å sørge for at muligheten til å uttrykke seg gjennom kunst og 
ultur ikke skal være avhengig av geografi eller sosiale skillelinjer.  

• realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til 1 prosent av 
statsbudsjettet innen 2014. 

Kulturløftet er fulgt opp. I St.prp.nr. 1 (2005-2006) gikk 0,79 prosent av 
statsbudsjettet til kultur, i Tillegg nr. 1 (2005-2006) gikk 0,81 prosent til kultur, mens 
forslaget for statsbudsjett for 2007 innebærer en økning på 460 millioner kroner og 
en prosentandelsøkning til 0,84 prosent. Samlet forslag for penger til kultur i 
statsbudsjettet for 2007 er 5797,1 millioner kroner. 
 
• følge opp den vedtatte opptrappingsplanen for arkiv-, bibliotek og museum og starte 

arbeidet med en plan for sikring og bevaring av museumssamlingene. 
Statlig tilskudd til museer økt både i tilleggsproposisjonen for 2006 og i 2007-
forslaget, i alt 47 millioner kroner; digitalisering på arkiv, bibliotek og museumfeltet 
prioritert i 2007-budsjettet, 10 millioner kroner; nytt statsarkiv i Trondheim fra 2007. 

Det er iverksatt en rekke tiltak i forhold til sikring og bevaring av samlingene ved 
universitetsmuseene. Gjennom ekstraordinære tildelinger er det i senere år bevilget 
72 millioner kroner til formålet. 
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• videreutvikle den kulturelle skolesekken til barn og ungdom. Utvide spillerommet 
for barns egenaktivitet og for lokal og regional medvirkning. 

På bestilling fra Kultur- og kirkedepartementet er ordningen evaluert av NIFU 
STEP. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten levert 8.9.2006 vurderes det nå 
hvordan Skolesekken best kan videreutvikles. Det planlegges blant annet å starte et 
pilotprosjekt for videregående skoler i 2007. 
 
• utvide spillerommet for barns egenaktivitet og for lokal og regional medvirkning. 
I 2007-forslaget er 2 millioner kroner satt av til tiltak for de yngste barna. 
 
• alle barn skal ha et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris. 
Regjeringen utreder nå dette spørsmålet. 
 
• bedre Sametingets mulighet til å drive en aktiv kulturpolitikk. 
Med basis i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) fikk Sametinget en 
ekstrabevilgning på 7 millioner kroner til kulturformål, i tillegg til en økning på 4,6 
millioner kroner fra 2005. I 2007-forslaget er det lagt inn en økning på 3,7 millioner 
kroner. Til sammen gir dette en vekst på nærmere 48 prosent over to år. Mandat for 
evaluering av samelovens språkregler er klarert, og arbeidet igangsettes høsten 
2006.  Evalueringen skal blant annet påpeke eventuelle svakheter og danne 
grunnlag for justeringer av lov-/regelverk. 
 
• synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet og bidra til å 

skape bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer. 
Lagt frem St.meld. nr. 17 om 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold. 
Styrking av enkelte tiltak for å fremme kulturelt mangfold i budsjettet for 2006. I 
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 (2006- 2007) er det økte 
tilskudd til flerkulturelle tiltak: Horisont/Mela og Du Store Verden, Center for 
afrikansk kulturformidling og Nordic Black Theatre – 2 millioner kroner over to år. 

 
• utrede muligheten for et kulturkort som kan gi ungdom og studenter gratis inngang 

eller redusert pris ved kulturarrangementer. 
I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) ble det avsatt 1,2 millioner kroner til 
prøveordningen som skal startes i Rogaland, Nord-Trøndelag og Østfold i 2006. 
Dette videreføres i 2007 og det settes av 2 millioner kr til nye prøvefylker. 
 
• legge fram en kunstnermelding som også omfatter kunstnernes levekår. 
Konkurranse om oppdrag om undersøkelse av arbeids- og levekår er utlyst. 
 
• gjennomføre en omfattende satsing på norsk musikk. 
Utredninger igangsatt. Økte avsetninger i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) og 
St. prp. nr. 1 (2006- 2007) blant annet til orkesterselskapene (11,5 millioner kroner), 
opplevelsessenter for pop og rock (3 millioner kroner er satt av over to år, arbeid 
med etablering er begynt) - og til musikkinstrumenter for korps (5 millioner 
kroner). I 2007 er musikk samlet økt med 64 millioner kroner. 
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• styrke dansekunsten blant annet gjennom en egen tilskuddsordning for dans. 
Tilskuddsordning for dans er innført fra 2006. Dansens Hus blir tatt i bruk i løpet av 
2007 og får økt tilskuddet med 7 millioner kroner i 2007-forslaget. 

 
• fullføre arbeidet med en ny og strengere lovgivning mot pengespill. 
Automatsaken avgjøres av EFTA-domstolen våren 2007. Det er innført seddelforbud 
på gevinstautomater og foreslått ytterligere automatrestriksjoner. 

 
• fullføre arbeidet med å forby svarte børssalg av billetter til idretts- og 

kulturopplevelser. 
Lovforslag er sendt på høring med frist 11. oktober. Lovproposisjon planlegges 
fremmet høsten 2006. 
 
• fremme norsk kultur i utlandet 
Regjeringen øker støtten til kultur, norske kunstneres utenlandsprosjekter og 
omdømme i utlandet med 10,6 millioner kroner i 2007. Det siste forrige regjering 
gjorde var å kutte 40 prosent i denne bevilgningen. Vi avverget dette kuttet i fjor. Nå 
øker vi ytterligere. 10,5 millioner kroner er satt av til tiltak i nordområdene. 
 
Økning til kultur på bistandsbudsjettet med ti millioner kroner. Vi har utvidet 
støtten til kultursektoren i sør for å styrke rammevilkårene for ytringsfrihet og 
andre kulturelle rettigheter. Gjennom seminarrekken ”Noras søstre” setter vi Ibsen 
og likestilling på dagsorden. 

 
For å styrke arbeidet med omdømme og norgesprofilering har vi etablert et eget 
omdømmeforum og vi har igangsatt utrednings- arbeid som skal se på kulturløftets 
internasjonale dimensjon, herunder sammenhengen med nasjonale kulturpolitiske 
prioriteringer. 

 
For å bidra til økt debatt og tilgjengelighet om globalisering har vi inngått et 
samarbeid med Pax forlag om bokserien  ”Mundus”, oversettelse av internasjonal 
globaliseringslitteratur til norsk. 

 
• etablere en internasjonal Ibsenpris 
Regjeringen har nylig etablert Den internasjonale Ibsen-prisen med tilhørende 
stipendordning.  1,5 millioner kroner skal utdeles årlig som en pris for å honorere 
en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur som har 
gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd. Én million kroner skal utdeles som 
stipendier til Ibsen-prosjekter verden over.  
 
• styrke internasjonalt kulturminnevern 
Regjeringen har arbeidet med ratifikasjon av UNESCO-konvensjon om immateriell 
kulturarv. Hensikten med konvensjonen, som ble vedtatt av UNESCOs 
generalkonferanse i mai 2003, er blant annet å skape en bedre balanse innenfor 
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internasjonalt kulturminnevern (materiell – immateriell).  Proposisjonen er fremmet 
for Stortinget. 
 
• frie grupper på scenekunstfeltet må sikres mer forutsigbare rammevilkår 
Etablert en tilskuddsordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper som 
over tid har vist et særlig høyt kunstnerisk nivå fra 2007, med 6 millioner kroner.  

 

Språk, litteratur og media 
Det er behov for en offensiv språkpolitikk, slik at norsk blir det foretrukne språk i alle 
deler av norsk samfunnsliv. Regjeringen er opptatt av det verdifulle mangfoldet som 
ligger i det å ha to norske skriftkulturer. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding 
om språk som skal legges fram i 2007.  
 
 

• opprettholde innkjøpsordningen for skjønnlitteratur og gjøre innkjøpsordningen for 
faglitteratur permanent. 

Regjeringen har styrket innkjøpsordningene med 4 millioner kroner i 2007. 
 
• evaluere alle sider av den nye bokbransjeavtalen, blant annet for å sikre mangfold 

og tilgjengelighet av bøker. 
Møter med partene gjennomført, og statistisk materiale innhentet, som grunnlag for 
å vurdere eventuelle justeringstiltak.  Opplegg for evaluering utarbeides med sikte 
på anbudsutlysning desember 2006. 
 
• hegne om gratisprinsippet i bibliotekene og arbeide for at alle innbyggerne skal ha 

tilgang til gode og framtidsrettede bibliotektjenester. 
Som del av bibliotekutredningen inngår et strategidokument som angir de sentrale 
utfordringer og skisserer en helhetlig utvikling av sektoren.  Dokumentet vil danne 
basis for en oppfølgingsplan, som vil foreligge våren 2007. Norsk digitalt bibliotek 
vil være en viktig komponent i oppfølgingsplanen. 
 
• føre en offensiv film- og kinopolitikk, blant annet ved økt satsing på norsk film. 
Det foreslås å øke bevilgningene til filmformål med 32 millioner kroner i 
statsbudsjettet for 2007. Samlet bevilgning til filmformål øker fra 427 millioner 
kroner i 2006 til 459 millioner kroner i 2007. Av disse går 25,7 millioner kroner til 
regionale filmtiltak, mot 20 millioner kr i 2006. Det vil bli lagt frem en 
stortingsmelding. om filmpolitikken våren 2007. 
 
• bidra til å opprettholde mangfoldet i avisutgivelser, både i verdiforankring, geografi 

og innhold. Pressestøtten skal økes. 
Det er ikke foreslått økninger i pressestøtten i statsbudsjettet for 2007. Imidlertid 
foreslås det å endre forskriften for tildeling av støtte slik at tilskuddene i større grad 
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målrettes mot de avisene som har det vanskeligst økonomisk. Kompensasjon for 
portoøkninger foreslås i 2007-budsjettet videreført med 14,3 millioner kroner. 
 
• føre en politikk for å motvirke en for sterk eier- og maktkonsentrasjon i mediene. 

Loven om eierskap i mediene vil bli endret i tråd med dette. 
Ot. prp. nr. 46 (2005-2006) Om eierskap i mediene ble lagt fram våren 2006. Det ble 
her foreslått å senke den øvre grensen for nasjonalt eierskap i en mediesektor fra 40 
prosent til 1/3. Forslaget ble vedtatt av Stortinget og iverksatt 1. juli 2006. 

 
• stimulere til økt bruk av nynorsk i media, og bidra til finansiering av et nettbasert 

nynorsk leksikon. Offentlige nettsteder skal overholde målloven. 
At offentlige nettsteder skal følge målloven er understreket i KKDs rundskriv av 
17.3.2006 til alle statsorganer, etter at saken først var omtalt i St.meld. nr. 7 (2005–
2006). I meldingen er det lagt til grunn at alle statsorganer innen to år skal følge 
målloven fullt ut. 
 

En ny og helhetlig frivillighetspolitikk 
Regjeringen er opptatt av det betydelige bidraget frivillige organisasjoner yter til 
samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats. Vi vil legge 
fram en egen stortingsmelding om frivillighet i 2007.  
 
 

• formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et 
frivillighetsregister. Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, 
merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. 

Regjeringen er i gang med arbeidet for å få på plass et frivillighetsregister. NOU 
2006:15 Frivillighetsregister ute på høring. Lovproposisjon planlegges fremmet 
våren 2007. Etter lovvedtak i Stortinget kan utvikling og etablering av registeret 
igangsettes i regi av Brønnøysundregisteret. Det forslås 3 millioner kroner til 
utvikling av frivillighetsregistre i 2007. 
 
• utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige 

organisasjoner. 
Dette vil være tema i den kommende frivillighetsmeldingen. 
 
• respektere organisasjonenes egenart ved å redusere bruken av prosjektmidler. En 

større andel av tilskuddmidlene skal tildeles i form av frie midler. 
Frifondsordningen ble økt med 15 millioner kroner i 2006. I 2007 styrkes ordningen 
med 10 millioner kroner. Sammen med 5 millioner kroner i økte spillemidler gir 
dette totalt 15,6 millioner kroner i friske midler til fordeling til barn og unge i 2007.  
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• tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens organisasjonstruktur for å 

inkludere nye organisasjoner, organisasjonsformer og ad hoc engasjement.  
Regjeringen vurderer nå støttepolitikken til barne- og ungdomsorganisasjonene. 
Regjeringen har i 2007 økt støtten til disse organisasjonene med 2 millioner kroner 
for å ta høyde for nye organisasjoner i ordningen.  
 
• videreutvikle frivillighetssentralene. 
I 2006 ble det satt av midler til 10 nye frivillighetssentraler. I 2007 ble bevilgningen 
til frivillighetssentraler økt med 7,5 millioner kroner. Dette vil gi rom for å opprette 
minst 20 nye sentraler, samt å justere tilskuddssatsen til de 277 eksisterende 
sentralene med 10 000 kroner.  
 
• øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige 
organisasjoner. 
Voksenopplæringsmidlene ble økt med 54 millioner kroner i budsjettet for 2007.  
 

 

Idrett og friluftsliv 
Regjeringen er opptatt av å stimulere til økt aktivitet, både innen bredde- og toppidrett. 
Idrettsarbeidet er styrket det siste året.  
 
 

• bedre tilgangen til idrettsanlegg i nærmiljøet som stimulerer til egenaktivitet, for 
eksempel ballbinger, flerbrukshaller- og anlegg. 

Departementet har tildelt 612,8 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene. 
Dette er det største beløpet noensinne.  
 
• øke den relative andelen spillemidler som går til aktivitet, både gjennom idrettens 

organisasjoner og lokale aktivitetsmidler som tilføres direkte til i idrettslagene. 
Det lokale arbeidet i NIF er styrket ved at støtten til særforbundenes arbeid lokalt er 
økt. Tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger er videreført (10  prosent av 
overskuddet til idrettsformål). 
 
• intensivere antidopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten. 
Norge har ratifisert UNESCOs antidopingkonvensjon. Kulturdepartementet har, i 
samarbeid med Justis- og politidepartementet, utreder aktuelle tiltak, herunder 
lovregulering, som kan sikre grunnlaget for bekjempelse av dopingmisbruk utenfor 
den organiserte idretten. 
 
• videreutvikle idrettens storbyprosjekt. 
Tilskuddsordningen er fra 2006 rettet inn mot barn og ungdom som står overfor 
kulturelle eller økonomiske barrierer som hindrer deltakelse i idrettslag. 
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Tilskuddsordningen er besluttet ytterligere styrket fra 2007 – fra 3,5 millioner 
kroner i 2006 til 8 millioner kroner i 2007. 

 
• utvikle nasjonale anlegg 
Det er gitt tilsagn om 100 millioner kroner til utbygging av Holmenkollen. 
Regjeringen har i 2006 bidratt med 17 millioner kroner til at Norge er tildelt VM-
runde i rally.  Rudshøgda er opprettet som nasjonal anlegg for rally.  
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Kapittel 15: Likestilling 
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Regjeringen vil bekjempe all diskriminering. Alle skal ha krav på å få de samme muligheter til 
å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion,
seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
egjeringen revitaliserer likestillingsarbeidet i Norge og har i 2007 bevilget 20 millioner 
roner ekstra til ulike likestillingstiltak. Det innebærer en historisk styrking av 

ikestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingsarbeidet i distriktene, kvinne- og 
ikestillingsorganisasjonene, Ressurssenter for menn (REFORM) og prosjekter knyttet 
il menn og omsorg.  I tillegg har Regjeringen innført kjønnskvotering i 
llmennaksjeselskapene og nedsatt en likelønnskommisjon.  

rfolk og nasjonale minoriteter 
il grunn for samepolitikken ligger at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet 

il to folk, samer og nordmenn, og at begge folkene har den samme rett og det samme 
rav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. 

øder, kvener, rom, romani og skogfinner har status som nasjonale minoriteter. Vi vil 
ikre minoritetenes grunnlag for egen kultur. 

• Sametinget skal ha reell innflytelse på utforming av jordbruks-, reindrifts- og 
fiskeripolitikken, og på forvaltningen av avgjørende ressurser for samisk 
samfunnsliv. 

ILO-konvensjon nr. 169 Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater fastsetter at 
regjeringen har en plikt til å konsultere med samene i saker som kan få direkte 
betydning for dem. Regjeringen har hatt konsultasjoner med Sametinget i en rekke 
saker og har etablert rutiner for faste dialogmøter med Sametinget bl.a. om 
nordområdepolitikken. 

 
Regjeringen legger også opp til å konsultere direkte med reindriftsnæringen i saker 
som direkte berører reindriften.  

Finnmarkslovens bestemmelser om Finnmarkseiendommen, med overtakelse av 
grunnarealene fra Statskog SF, trådte i kraft 1. juli 2006. 
 
Det skal opprettes en kommisjon som skal kartlegge kollektive og private bruks- og 
eierrettigheter som samer og andre har opparbeidet seg i Finnmark, og en 
særdomstol for å pådømme tvister som kan oppstå i kjølvannet av kartleggingen.  
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• utarbeide en egen stortingsmelding om samisk kultur, og bedre rammebetingelsene 

for samiske kunstnere og kulturutøvere og bidra til internasjonal profilering av 
samisk kultur. 

Kulturperspektivet vil inngå i prinsippmeldingen om samepolitikken som legges 
fram høsten 2007.  
 
Sametinget forvalter en rammebevilgning til kulturformål, og det er opp til 
Sametinget å prioritere innenfor denne rammen. I 2006 er det som et ledd i arbeidet 
med museumsreformen gitt en økning på 1 millioner kroner til arbeidet med 
konsolidering av de samiske museene. I tillegg er det gitt en generell økning på 7 
millioner kroner til samiske kulturtiltak. Videre er det overført 3 millioner kroner til 
investeringer i samiske bokbusser.  

 
Regjeringen arbeider for at Østsamisk museum i Neiden, Ája Samisk Senter i 
Kåfjord, Saemien Sijte i Snåsa og Samisk kunstmuseum i Karasjok skal bli realisert i 
løpet av stortingsperioden. Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 20 
millioner kroner til Østsamisk museum i Neiden, og 1,5 millioner kroner til Aja 
Samisk Senter til planlegging av byggeprosjekt i budsjettet for 2007.  

 
• satse på samisk reiselivsutvikling som skal sikre og styrke næringslivet i samiske 

områder. 
Arbeidet med dette er i gang og vil bli sett i sammenheng med øvrig satsing på 
verdiskaping og næringsliv i området.  
 
• tospråklige kommuner skal få dekket sine merutgifter. 
Tysfjord kommune er fra og med 1. januar 2006 innlemmet i forvaltningsområdet for 
samisk språk. Staten har dekket de ekstra kostnadene som følger av at Tysfjord 
kommune er innlemmet. 

 
• arbeide for at samisk høyskole utvikles til en nordisk samisk vitenskapelig høyskole. 
Høgskolen har utarbeidet en langsiktig plan for oppgradering av institusjonen til 
vitenskaplig høyskole på bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 34 
(2001-2002). For å bli vitenskapelig høyskole må Samisk høgskole først akkrediteres 
av NOKUT. 
 

Likestilling mellom kjønnene 
Regjeringen har tatt viktige initiativ for likestilling i arbeidslivet. Et av de viktigste 
tiltakene er kravet om 40 prosent kvinneandel i bedriftsstyrer. Denne innsatsen følges 
videre opp av likelønnskommisjonen.  
 

 137



 
• i bedriftsstyrer i børsnoterte selskaper og store selskaper og i offentlige styrer og 

utvalg skal det være minst 40 prosent av begge kjønn. 
Lov om kjønnsrepresentasjon i ASA-styrer og statseide foretak trådte i kraft 1. januar 
2006. 

 
• styrke vernet for gravide arbeidstakere. 
I samarbeid med partene i arbeidslivet og Likestillings – og diskrimineringsombudet vil det 
bli satt i gang en kampanje rettet mot arbeidsgivere og arbeidsplasser for å styrke gravides 
posisjon i arbeidslivet. Fra 1. januar 2007 gis det rett til feriepenger av 
svangerskapspenger på samme måte som sykepenger.  
 
• Igangsetting av et landsomfattende program for forskning på kvinnehelse. 
I revidert nasjonalbudsjett i 2006 ble det bevilget 10 millioner kroner til å etablere 
Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet 
HF. Bevilgningen foreslås videreført med 10,4 millioner kroner i 2007. Senteret skal 
ha oppgaver innen forskning, kompetanseoppbygging, rådgivning og formidling av 
kunnskap om kvinnehelse, spesielt på områder der kvinner har helseplager som 
ikke fanges opp eller ivaretas godt nok innenfor den ordinære helsetjenesten.  

 

Homofiles rettigheter 
Regjeringen har mer enn fordoblet støtten til arbeidet for å bedre homofile og lesbiskes 
levekår. I tillegg har Regjeringen gjort det enklere å gjennomføre stebarnsadopsjon og 
gitt Human Etisk Forbund lov til å inngå partnerskap. Arbeidet mot hatkriminalitet er 
høyt prioritert. Skjerpelser i straffeloven vurderes, det er bevilget penger til en 
kartlegging av hatkriminalitet og politiet har fått beskjed om å registrere 
hatkriminalitet.   
 
 

• sørge for at organisasjoner som arbeider for homofiles rettigheter har økonomiske 
rammevilkår som setter de i stand til å gjøre et godt arbeid. 

I 2007 bevilges det 12 millioner kroner til dette området. Støtten til Landsforeningen 
for lesbisk og homofil frigjøring er økt med 1,3 millioner kroner.  

 
• aktivt følge opp stortingsmeldingen om homofiles levekår. 
Regjeringen bevilger mer en 4,5 millioner kroner til oppfølging av homomeldinga og 
ulike prosjekter for å bedre homofile og lesbiskes levekår. Regjeringen bevilger i 
tillegg mer til forskning om homofile og lesbiskes levekår. 

 
• gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme 

kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. 
Senterpartiets representanter i Regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet. 

Regjeringen har startet arbeidet med å utrede en felles ekteskapslov. Et forslag skal 
ut på høring i begynnelsen av 2007.  
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Kapittel 16: Kriminalpolitikk 
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Regjeringen vil ha en aktiv helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Å sørge for trygghet i 
samfunnet er et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. Målet er å forbygge bedre, 
oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre, derfor må vi ha en målrettet og balansert 
satsing på politiet, på domstolene og på kriminalomsorgen.  
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
ringens virkemidler for et tryggere samfunn er først og fremst å forebygge bedre. 
beidet gjøres med økt satsing på kommunene. Samtidig er politiet, domstolen og 
alomsorgen satt i bedre i stand til å løse sine oppgaver. Denne regjeringen har 
ål å sørge for at det er færre som venter på å komme inn i fengslene enn ut. 

gskøen skal fjernes og de som soner skal få tilbud om en kriminalomsorg som 
uligheten for rehabilitering. Dette krever en aktiv helhetlig og resultatorientert 
alpolitikk. 

ringen fortsetter styrkingen av hele straffesakskjeden. Det legges i 2007 særlig 
å å styrke kriminalomsorgen, hvor bevilgningene foreslås økt med om lag 290 
ner kroner. 

bygging 
ode velferdstilbud for alle kan mange av startblokkene for en kriminell løpebane 

s. Gode tilbud i psykiatri, helse og omsorg og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk 
 til helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Samtidig må barnevern, skole og politi 

 godt sammen for å reagere i tide.  

politiet skal være effektivt, profesjonelt og serviceinnstilt i sitt forhold til publikum, 
ha tid og ressurser til forbyggende arbeid. Det forebyggende arbeidet i politiet må få 
økt status. 

itibudsjettet ble styrket med 87, 7 millioner kroner i vårt tilleggsbudsjett for 2006, 
40,25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. I 2007 er styrkingene videreført 
 at det høye aktivitetsnivået i politiet kan fortsette. Dette innebærer bl.a. at den 
e satsingen mot gjengkriminalitet, der det i 2006 er satt av 6 millioner kroner, skal 
ereføres i 2007.  

t samme gjelder styrkingen av ØKOKRIM med 11 årsverk fra 2006, som er et 
tig tiltak bl.a. for å avdekke transaksjoner som foretas som ledd i finansiering av 
orlig organisert kriminalitet og terror.  
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• videreutvikle samarbeidet mellom ulike etater om kriminalitetsforebyggende tiltak 
(Samordning av lokale tiltak) og vurdere innføring av Politiråd i kommunene. 

I budsjettet for 2006 ble det bevilget to millioner kroner til oppstart av prøveprosjekt 
med offentlige servicekontorer i Hedmark og Vest-Agder politidistrikt. Prosjektene 
fortsetter i 2007.  
 
Regjeringen har besluttet at det skal innføres politiråd i kommunene. Formålet med 
samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse, og å få 
kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og 
beslutninger som må foretas innenfor den enkelte sektor. SLT-modellen er en 
modell for samordning av arbeidsinnsats og tiltak. En lokal samvirkemodell i form 
av et politiråd vil være opptatt av felles utfordringer, prioriteringer, planlegging og 
resultatoppnåelse/-rapportering. Et politiråd kan derfor supplere dagens SLT-
samarbeid med et strategisk samarbeidsnivå.

 

• sørge for gode rutiner for varsling av barnevernet og vurdere hvordan ordningen 
barnevernskonsulenter kan spres til flere politistasjoner. 

Justisdepartementet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre vedrørende 
taushetsplikt. Det vil bli tatt initiativ til at denne spres til politidistriktene samt til 
kommunene, da en ser at usikkerhet omkring lovreglene for taushetsplikt fører til 
manglende samarbeid mellom de ulike aktørene.  
 
I Stortingsmelding om alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere, som 
behandles i Stortinget denne høsten, er samarbeid og rolledeling mellom 
justissektoren og barneverntjenesten sentralt. 
 
• fremme opplæringstiltak med sikte på konfliktløsning og ikke-voldelig atferd som 

kan forebygge kriminalitet. 
Konfliktløsningsprogram, sinnemestringsprogram og lignende er et sentralt punkt i 
Stortingsmelding om alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere. Det er i 
fire storbyer opprettet Oppfølgingsteam for unge lovbrytere. Konfliktsrådordningen 
ble styrket med 1 million kroner i 2006. Denne styrkingen er videreført i forslaget til 
statsbudsjett for 2007. 
 

Politiet 
Vi vil ha et nært og sterkt politi med lensmannskontorer over hele landet. Vi vil gjøre 
etaten mer synlig og effektiv, slik at politiet utnytter sine ressurser på en måte som 
skaper mer politikraft. For å skape mer trygghet har vi styrket politiet knyttet til utstyr, 
metoder og kompetanse og økt opptaket til politihøgskolen.  
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• styrke mannskapssiden i norsk politi slik at politireformens intensjoner oppfylles. 
I regjeringens forslag til budsjett for 2007 er det lagt opp til at opptaket ved 
Politihøgskolene økes til 432 studenter. Et så høyt opptak har det kun vært to 
ganger tidligere, i 1997 og 1998. 
 
Regjeringen styrket politibudsjettet med 87, 7 millioner kroner i vårt tilleggsbudsjett 
for 2006, og 40,25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2006. I 2007 er 
styrkingene videreført slik at det høye aktivitetsnivået i politiet kan fortsette. 
 
• vurdere å innføre frister for behandling av straffesaker, deriblant tiltale 
Det er en positiv utvikling i straffesaksbehandlingen. 1. halvår 2006 er: 

o Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 111 dager (mål 120 dager) 
o Oppklaringsprosent forbrytelser 39,7  prosent  (mål 38  prosent) 
o Saksbehandlingstid fristsaker vold – 83 dager  ( frist 90 dager) 
o Saksbehandlingstid fristsaker unge lovbrytere – 41 dager ( frist 6 uker) 

 

• videreutvikle samarbeidet mellom ulike etater om kriminalitetsforebyggende tiltak 
(Samordning av lokale tiltak) og vurdere innføring av Politiråd i kommunene. 

I budsjettet for 2006 ble det bevilget to millioner kroner til oppstart av prøveprosjekt 
med offentlige servicekontorer i Hedmark og Vest-Agder politidistrikt. Prosjektene 
fortsetter i 2007.  

 
Regjeringen har besluttet at det skal innføres politiråd i kommunene. (Se punkt om 
dette under ”forebygging"). 
 
• sørge for investeringer til utstyr og kjøretøy. 
Utskiftingen av gamle vernevester er påbegynt. En tar sikte på at disse i løpet av 
2007 skiftes ut med nye tjenestetilpassede vester. Innen utgangen av 2008 skal 
politiets pistoler skiftes ut. 
 
• intensivere innsatsen mot økonomisk kriminalitet og styrke det etterforsknings- og 

forvaltningsmessige arbeidet for å avdekke svart økonomi, deriblant hvitvasking. 
Kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeidet med skattemyndigheter, 
trygdeetat og sosialmyndigheter skal prioriteres. Økokrim skal settes bedre i stand til 
å avdekke og straffeforfølge aktører som har økonomiske ressurser til å skjule sin 
kriminalitet. 

Det er opprettet 10 nye stillinger i Økokrim. Samtidig er det bevilget 10 millioner 
kroner i 2006 til utvikling av anti-hvitvasksystemet ELMO. Bevilgningen er 
videreført i 2007, og systemet skal etter planen være ferdig i løpet av 2007. Det er 
foreslått en bevilgning på 10 millioner kroner til bistandsrevisorer, slik at dette blir 
en landsdekkende ordning. 
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• gå imot privatisering av myndighetenes strengeste tvangsutøvelse og ikke 

konkurranseutsette politi- og fengselsvesen.  
Det er av viktig prinsipiell betydning at det å utøve tvang på vegne av statlige 
myndigheters skal være et offentlig ansvar og oppgave. Dette er slått fast i 
behandling av Politirollemeldingen i Innst.S.nr.145 (2005-2006). 
 
• videreutvikle ordningen med arrestforvarere og gjennomgå ordningen med 

fangetransport for å frigjøre ressurser for politiet. 
Politiet bruker mye ressurser til transport av varetektsinnsatte til fremstillinger for 
retten, lege/tannlege og andre fremstillinger og transporter. Derfor vil regjeringen 
se på alternative offentlige løsninger slik at politiet får frigjort ressurser til prioriterte 
politioppgaver.   
 
• avvikle forsøksordningen med privat fangetransport. 
Den forrige regjeringen igangsatte et prøveprosjekt i Vestfold, Telemark og Søndre 
Buskerud med fangetransport utført av vektere fra et privat firma. 
Transportløsningen som er valgt videreføres, men med ansatte fra politi og 
kriminalomsorg. Prøveprosjektet med privatisert fangetransport er avviklet. 

 

Domstolene 
Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende for den alminnelige rettsoppfatning 
og for å hindre at lovbrytere begår ny kriminalitet. Overfor unge lovbrytere er det 
særlig viktig med rask, målrettet og effektiv reaksjon. Regjeringen legger til rette for at 
saker behandles raskere, og ved å følge opp i tvisteloven og fokuser på mer effektiv 
behandling av straffesaker. 
 
 

• ha økt bruk av konfliktråd for unge lovbrytere. 
Konfliktrådene har hatt økning i antall saker de senere årene og blitt en mer synlig 
samfunnsaktør. Regjeringen vil styrke utviklingen ytterligere ved å legge til rette for 
økt bruk av alternative konfliktløsningsmetoder både i sivile saker og i straffesaker. 

 
Konfliktrådsordningen ble styrket med 1 millioner kroner i budsjettet for 2006 som 
følge av regjeringens ønske om økt bruk av konfliktråd og ”Restorative Justice”. 
Styrkingen ble videreført i 2007. Styrkingen benyttes til utprøving av 
stormøtemetoden gjennom opplæring av meglerne og gjennomføring av stormøter. 
Stormøtemetoden blir særlig benyttet av konfliktrådene som er knyttet til 
oppfølgingsteamene for unge lovbrytere.  

 
• heve inntektsgrensene for fri rettshjelp. Rettshjelpsordningen skal gjennomgås og 

forbedres. 
I budsjettet for 2007 foreslås det en styrking av spesielle rettshjelpstiltak, som for 
eksempel Gatejuristen i Oslo, med til sammen 5 millioner kroner. Regjeringen har 
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startet arbeidet med en stortingsmelding som skal se på hvordan vi kan forbedre 
dagens rettshjelpsordning. 
 
• arbeide for å skjerme mennesker med gjeldsproblemer fra høye gebyrer på 

tvangsinndrivelse og utleggsforretning. 
Gebyret for tvangsinndrivelser, som spesielt berører folk med gjeldsproblemer, samt 
gebyr under statens vegvesen foreslås nedsatt i denne omgang. Det er i 
statsbudsjettet for 2007 foreslått å redusere gebyret for begjæring om 
tvangsforretning med 215 kroner (fra 2,1 rettsgebyr (R) til 1,85 R. Tilleggsgebyret på 
2,6 R – kr 2 236 kroner for utleggsforretninger som er holdt, faller bort. Endringene 
tilsvarer om lag 230 millioner kroner.  
 

• følge opp Fritz Moen-saken  
Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal granske straffesakene mot Moen. 
Utvalget skal levere sin rapport innen mai 2007. Det vil bli tatt initiativ til å etablere 
en flerfaglig forskergruppe som skal kartlegge hvilke sider ved 
etterforskningsapparatet som kan innebære en risiko for uriktige domfellelser, og 
som bør gjøres til gjenstand for forskning. Det skal legges til rette for en 
systematisk og lederforankret bevisstgjøring av politi- og påtalemyndighet. I tillegg 
vil regjeringen styrke Kommisjonen for begjæring av gjenopptakelse av straffesaker.  

 

Kriminalomsorg 
Hovedutfordringene innenfor kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og 
videreutvikle kvaliteten i straffegjennomføringen. I tillegg skal kriminalomsorgen ta 
hensyn til barn og unge, ivareta sikkerheten til de ansatte og innsatte, sikre god tilgang 
på fagutdannet personell og bidra til å etablere tilbakeføringsgaranti for innsatte. 
Regjeringen har lagt frem en egen stortingsmelding om barn og unge i fengsel der det 
foreslås alternative straffereaksjoner for barn og unge, samt en helhetlig plan for å 
avvikle soningskøene. Vi vil ha en kriminalomsorg som kan ta seg av de til en hver tid 
straffedømte. Det bygges i 2006 nærmere 250 nye fengselsplasser, og vi vil med økt 
fokus på soningens innhold hindre at straffedømte begår ny kriminalitet etter endt 
soning. Opptaket til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) foreslås i budsjettet 
fro 2007 økt med til sammen 36,7 millioner kroner til helårsvirkning av økt 
klasseopptak i 2006 og to ekstra klasser i 2007. 
 
 

• utarbeide en konkret plan for avvikling av soningskøene, bygge flere fengsler og 
utvide soningskapasiteten i flere eksisterende fengsler. 

Regjeringen har igangsatt stor utbygging av fengselsplasser ved å bevilge penger til 
nye plasser i statsbudsjettet for 2006, revidert nasjonalbudsjett for 2006 og forslag til 
statsbudsjett for 2007. Samlet planlegger Justisdepartementet å åpne nærmere 250 
nye fengselsplasser i 2006 på følgende steder: Bjørgvin fengsel i Bergen (ny) – 90 
plasser 
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o Bruvoll leir i Nord-Odal (ny) - 60 plasser  
o Bergen overgangsbolig (ny) - 16 plasser  
o Ravneberget fengsel i Sarpsborg (ny) - 16 plasser  
o Drammen fengsel (utvidelse) - 14 plasser  
o Bredtveit fengsel (utvidelse) - 5 plasser  
o Åna fengsel (utvidelse) - 24 plasser  
o Oslo fengsel (utvidelse) - 17 plasser  
o Ilseng fengsel (utvidelse) - 6 plasser – åpnes i 2007 

Det er planlagt 68 nye plasser i 2007: 

o Ullersmo fengsel (utvidelse) 10 plasser    
o Vik fengsel (utvidelse) 14 plasser    
o Ravneberget fengsel (utvidelse) 15 plasser    
o Hof fengsel (utvidelse) 4 plasser    
o Fauske (ny) 15 plasser    
o Bruvoll fengsel (utvidelse) 10 plasser    

Bygging av nytt fengsel i Halden er startet. Ferdigstillelse er planlagt i 2009 med 251 
nye plasser, totalkostnad ca 1,1 milliarder kroner. For 2007 er det foreslått 134,5 
millioner kroner på budsjettet til dette arbeidet. 

 
Soningskøen er per 6. oktober.2006: 2410 ubetingede dommer, (mot 2 791 per 30.juni 
2006. 
 

• utvide bruken av samfunnsstraff særlig for yngre lovbrytere. Vi vil styrke 
rusbehandlingstilbudet i og utenfor fengslene, styrke ettervernet og gjennomgå 
situasjonen for nye domfelte under 18 år. 

Regjeringen har fremmet en egen stortingsmelding om alternative straffereaksjoner 
overfor unge lovbrytere. Det skal opprettes rusmestringsenheter i noen fengsler i 
2007. Dette er et ledd i opptrappingsplanen mot rus. I budsjettforslaget fra 
regjeringen er det satt av 5 millioner kroner til dette arbeidet. I budsjettet for 2006 
ble tilskudd til ettervern økt med 1,5 millioner kroner. I budsjettet for 2007 foreslås 
dette styrket med ytterligere 1 million kroner.  
 
Det er i 2006 startet opp prøveordning med narkotikaprogram med domstolkontroll 
(ND) i Oslo og Bergen. Denne straffereaksjonen innebærer at rusmisbrukere som er 
motivert for det, kan dømmes til behandling i stedet for fengsel. Prøveprosjektet 
videreføres i 2007. 
 
• styrke fengselsopplæringen og fengselsbibliotekene. 

Hver nye fengselsplass som opprettes, følges nå opp med midler til utdanning for 
innsatte, fengselshelsetjeneste fengselsbibliotektjeneste og fengselspresttjeneste for 
innsatte, med følgende bevilgninger i henholdsvis statsbudsjett for 2006, revidert 
nasjonalbudsjett for 2006 og forslag til statsbudsjett for 2007:  
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Utdanning for innsatte:  

o 21,3 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006 
o 3,15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for2006  
o 17,35 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2007 (ift. saldert budsjett 

2006) 
  

Fengselsbibliotektjeneste: 
o 2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006  
o 1,25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2006 
o 2,5 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2007 (ift. saldert budsjett 

2006) 
 

Fengselsprestetjeneste: 
o 0,6 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2007 

 
 Fengselshelsetjeneste: 

o 4,6 millioner kroner statsbudsjettet for 2006  
o 3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2006 
o 7,3 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2007 (ift. saldert budsjett 

2006) 
 
 

• Forske mer på årsaker og sammenhenger i kriminalpolitikken og effekten av tiltak 
må evalueres. 

I 2006 har mye av forskningsinnsatsen vært rettet mot årsaker og sammenhenger i 
kriminalpolitikken:  
 
o Oppstart av SAMRISK - forskning (Samfunnssikkerhet og beredskap) i regi av 

Norges forskningsråd. (UD og SD).  
o Internasjonal ungdomsundersøkelse (Selvrapportering - ungdom i storby), UiO, 

Institutt for kriminologi og rettsvitenskap  
o Kvalitativ studie av heroinmarkedet, SIRUS 
o En undersøkelse av trekk ved norsk samfunnsutvikling som har bidratt til 

utvikling av kriminalitet de siste 40 årene, KRUS. 
  

Evalueringer:  
o Evalueringen av SNU-prosjektet (Snu unge i tide)   
o Utvikling av statistikk i samarbeid med SSB, til bruk i evalueringssammenheng. - 

Prosjekt som ser på bruken av de nye særreaksjonene og utviklingen av 
offerstatistikken.  

o Kriminalitetens kostnader. Blant annet effekt-studier av tiltaksvirkninger og 
kostnader.  

 
I tillegg er det gjennomført en del evalueringer, initiert i regi av KRUS og PHS.  
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Vold og overgrep 
Ofre for alvorlig kriminalitet, og særlig voldskriminalitet, skal sikres bedre oppfølging. 
Regjeringen styrker innsatsen mot familievold og vold mot kvinner og barn. Vi utvider 
innsatsen mot menneskehandel, voldtekt, og vold og overgrep mot barn. 
 
 

• styrke koordineringen av hjelpeapparatet for ofre for kriminalitet og vil 
videreutvikle ordningen med rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. 

Det skal våren 2007 opprettes et pilotprosjekt med et ”Barnas Hus” for å gi bedre 
tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. 

 
Rådgivningskontorene for voldsofre ble styrket med 1 million kroner i 2006, og det 
vil i løpet av året bli opprettet to nye rådgivningskontorer. Denne styrkingen 
videreføres i 2007. 
  
Arbeidet med revisjonen av voldsoffererstatningsloven koordineres med 
oppfølgingen av Fornærmedeutvalgets innstilling. Det arbeides med å styrke 
erstatningsordningene for volds- og kriminalitetsofre, deriblant de pårørende. Både 
den medisinske og juridiske bistanden skal sikres. 
  
Et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen til personer som har vært utsatt for 
voldtekt ble nedsatt 1. september 2006. 
 
Budsjettet for 2007 er foreslått styrket med 2 millioner kroner til rettshjelp. Rett til 
bistandsadvokat for voldtektsofre og ofre for menneskehandel er foreslått utvidet 
ved at det nå gis anledning til å få bistand for å vurdere anmeldelse. Videre er 
bistandsadvokatordningen styrket. 
 
• lovfeste krisesentertilbudet, styrke tilbudet til incestofre og intensivere arbeidet mot 

vold mot kvinner og barn.  
Oppstart av pilotprosjekt med et ”Barnas Hus” våren 2007 vil gi bedre tilbud til barn 
som har vært utsatt for overgrep. Det er startet en landsdekkende telefon for 
incestofre. 
 
Regjeringen skal sette i gang en omfattende kartlegging av seksuelle overgrep, 
herunder incest, mot barn. Formålet med kartleggingen er å forebygge slike 
overgrep. 
 
Det ble bevilget penger i statsbudsjettet for 2006 til et prøveprosjekt med tvungen 
bruk av alarm som varsler voldsofre om voldsutøvers nærvær, kalt omvendt 
voldsalarm.  Et lovforslag vil bli fremmet høsten 2006, og en arbeidsgruppe utreder 
den praktiske gjennomføringen av et prøveprosjekt i Asker og Bærum politidistrikt, 
med oppstart i løpet av 2007. 
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• det skal etableres et landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere. 

Alternativ til vold er sentrale i en slik etablering. 
I 2006 er det tildelt 0,9 millioner kroner til den sentrale virksomheten ved Alternativ 
til vold (ATV). Beløpet er foreslått videreført i 2007. Det er også tildelt 1,45 millioner 
kroner til familievoldsprosjektet i Vestfold der ATV har en sentral rolle. 
Helårsvirkningen i forhold til prosjektet er 2 millioner kroner. I forslaget til 
stasbudsjett for 2007 er tilskuddet til ATV økt med ytterligere 1 million kroner, slik 
at det kan etableres et tilbud til voldsutøvere i Asker og Bærum. Etablering av et 
slikt tilbud skal ses i sammenheng med gjennomføringen av prøveprosjekt med 
omvendt voldsalarm, som skal gjennomføres i Asker og Bærum politidistrikt i 2007.  
 
• styrke voldtektsofres rettssikkerhet, gi voldtatte kvinner rett til bistandsadvokat 

uavhengig av om saken anmeldes, sørge for tilgjengelig voldtekts- og voldsmottak 
over hele landet, samt at legevakt/akuttmottak har kompetanse og utstyr til å sikre 
bevis. Vi vil sette ned et bredt sammensatt offentlig utvalg for å utrede stillingen for 
kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold. 

Det er satt ned et eget voldtektsutvalget som skal foreslå tiltak som kan bedre 
situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt voldtekt og annen seksualisert 
vold.  Riksadvokaten gjennomgår et betydelig antall voldtektssaker, for å identifisere 
mulighet for flere domfellelser. Rett til bistandsadvokat er fulgt opp i statsbudsjettet 
2007. Det er gitt rett til bistandsadvokat for å vurdere anmeldelse, uavhengig om 
saken senere anmeldes. Også ofre for menneskehandel er gitt rett til slik bistand. 
Sosial og helsedirektoratet jobber med gjennomgang av voldtektsmottak. 
 
• intensivere innsatsen mot overgrep mot barn. Vi vil arbeide videre med å forhindre 

Internettrelaterte overgrep mot barn ved å pålegge nettleverandører filter og 
vurdere innføring av en ”grooming-paragraf”. 

For å styrke vernet av barn og hindre seksuelle overgrep, er det utarbeidet forslag 
til kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot 
mindreårige (”grooming”). Forslaget er sendt på høring, og planlegges lagt fram for 
Stortinget høstsesjonen 2006.  
 
Videre er det nedsatt ei arbeidsgruppe som har fått som mandat å utrede og foreslå 
praktiske tiltak for å forebygge internettrelaterte overgrep mot barn. 
Arbeidsgruppen skal legge fram sin utredning primo 2007. 
 
• styrke politiets arbeid for å nedkjempe såkalt trafficking, og gjøre det lettere for 

kvinner og barn som er utsatt for trafficking å få midlertidig opphold i Norge. 
Regjeringen vil presentere en ny handlingsplan mot menneskehandel høsten 2006, 
hvor det vil bli satset på økt kunnskap og tverretatlig samarbeid nasjonalt. I denne 
vil Regjeringen styrke innsatsen særlig når det gjelder handel med barn, 
menneskehandel for tvangsarbeid og menneskehandel for fjerning av organer. Det 
skal opprettes en særskilt gruppe ved Oslo politidistrikt som får et særskilt ansvar i 
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forhold til prostitusjonsmiljøet, for slik å kunne forhindre og avdekke 
menneskehandel. Refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel utvides.  
 
 
• sikre et bedre helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep 

gjennom blant annet å vurdere opprettelse av et ”barnas hus”. 
Det skal våren 2007 opprettes et pilotprosjekt med et ”Barnas Hus” for å gi bedre 
tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. 

 

• bekjempe hatkriminalitet 
Innsatsen for å bekjempe hatkriminalitet skal prioriteres. Hatmotivert vold skal 
registreres, og straffeloven skal skjerpes hva gjelder straffutmålingen i saker der 
den kriminelle handling har sin bakgrunn i andres trosbekjennelse, hudfarge, 
nasjonale eller etniske opprinnelse, eller homofil legning, leveform eller orientering. 
I budsjettet for 2007 foreslås det å gi et tilskudd på 0,75 millioner kroner til 
Menneskerettighetsalliansen og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring 
(LLH) til deres prosjektarbeid mot hatkriminalitet. 

 

Samfunnssikkerhet 
Vår viktigste oppgave er å forebygge kriser. Dersom kriser likevel oppstår, skal disse 
håndteres raskt og effektivt ved bruk av samfunnets nasjonale ressurser. Bruk av 
øvelser og opprettelsen av en nasjonal krisestyringsenhet bidrar til at beredskapen 
økes, og at kompetanse styrkes på alle nivå. Et nytt nødnett bidrar til økt trygghet for 
sikker kommunikasjon mellom de ulike aktører og etater med ansvar for 
samfunnssikkerhet. 
 
 

• økt bruk av øvelser på alle nivå i offentlig forvaltning. 
I 2006 er det gjennomført en rekke øvelser for lokale redningssentraler og 
samvirkeøvelser. Flere steder er det etablert samarbeids-/øvelsesutvalg med 
representanter fra nødetatene, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og andre 
aktører. ”Øvelse Oslo” gjennomføres i uke 42.  

 
• styrke beredskapen mot terror og sabotasjeaksjoner. Justispolitiske og forsvars- og 

sikkerhetspolitiske ansvarsområder skal avklares. Antiterrorstrategien i fredstid 
skal bygge på justispolitiske prinsipper og virkemidlene følge av det. 

Regjeringen jobber kontinuerlig med å løse eventuelle uklarheter i rollefordelingen 
mellom politi og forsvar. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har vurdert 
samarbeidet mellom forsvaret og politiet i forbindelse med antiterroraspekter, jf. 
St.meld. nr. 42 (2004-2005). Det tas sikte på at anbefalingene i rapporten, som ble 
avgitt 5. mai 2006, innen kort tid vil bli fulgt opp av Forsvarets overkommando og 
Politidirektoratet. Samhandling mellom politi og forsvar vil være et øvingstema 
under Øvelse Oslo.  
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Regjeringen har etablert nasjonal krisestøtteenhet som skal bidra med 
støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd. Krisestøtteenheten 
har lokaler i Regjeringskvartalet, og består av 6-8 heltidsansatte medarbeidere med 
et budsjett på 28,4 millioner kroner. Enheten er døgnkontinuerlig tilgjengelig. 

 
Regjeringen vil vurdere de forslag som er reist av Infrastrukturutvalget (NOU 
2006:3 Når sikkerhet er viktigst). Utvalget foreslår bl.a. en sektorovergripende 
beredskapslov.  
 
• følge opp arbeidet med nytt felles digitalt nødnett for beredskapsetatene. 
En er nå inne i anbudsvurderingene. Første utbyggingstrinn av det felles 
radiosambandet for nødetatene; politi, brann og helse, planlegges ferdigstilt i løpet 
av 2007.   

 

• økt samfunnssikkerhet 
Justisdepartementets tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet 
og beredskap er styrket. Antall tilsyn er fra 2005 trappet opp, og det skal etter 
planen gjennomføres seks tilsyn i året.  

 
Regjeringen ønsker å sikre at innsatspersonell ved branner og ulykker har 
tilfredsstillende kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Forskriftsfestet krav 
til utdanning av brannpersonell gjelder i dag ikke for deltidspersonell og det foreslås 
at krav for deltidspersonell iverksettes så snart som praktisk mulig i 2007.  

 
Regjeringen har opprettet døgnkontinuerlig tilstedevakt ved Banak. Tiltaket vil 
utvides til også å gjelde redningshelikopterbasen i Bodø i løpet av 2. halvår 2007. 
Regjeringen bevilger 16, 5 millioner kr for å etablere tilstedevakt i Bodø og i tillegg 
bevilges 6,8 millioner kr til helårsvirkning av tilstedevakt ved 
redningshelikopterbasen på Banak som ble opprettet 1. juli 2006. Dermed er begge 
basene i Nord-Norge sikret døgnkontinuerlig tilstedevakt. 

 
• økt beredskap mot skred 
Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som vurderer det videre arbeidet med 
fjellskredutsatte områder. DSB følger med på arbeidet som gjøres i tilknytning til 
fjellskredproblematikken ved Åkneset og Tafjorden i Møre og Romsdal og har vært 
på besøk i området og fått en orientering om Åknes-/Tafjordprosjektet. Direktoratet 
har vært i kontakt med alle fylkesmannsembetene for å få en nærmere oversikt 
over arbeidet som gjøres i kommunene og fylkene for å kartlegge og planlegge. 
Rapport om funnene vil bli oversendt Justis- og politidepartementet om kort tid.  
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Tomtefestelov 
Regjeringen har gjort endringer i tomtefesteloven som styrker festernes rettigheter, 
samtidig som det taes spesielle hensyn til landbruksinteresser og statsallmenninger. 
Regjeringen har gitt boligfestere innløsningsrett annet hvert år, og vil styrke 
rettighetene for festere på statlig styrte fond og eiendommer. Dette vil gjøre det lettere 
å få innløst tomtene for mange tusen boligeiere. 
 
 

• Regjeringen vil ta initiativ til å endre tomtefesteloven slik at boligfestere gis 
innløsningsrett annet hvert år, i motsetning til i dag hvert tiende år.  

Dette er gjennomført ved lov 30. juni 2006 nr. 52 om endringar i lov 20. desember 
1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Loven ble satt i kraft 1. juli 2006.  

 
• det gis ikke innløsningsrett for hytter i statsallmenning. 
Dette er gjennomført ved lov 30. juni 2006 nr. 52 om endringar i lov 20. desember 
1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Loven ble satt i kraft 1. juli 2006.  

 
• det gis ikke innløsningsrett for hytter knyttet til landbruk og hvor festeinntektene 

utgjør mer enn fem prosent av gårdens nettoinntekter. 
Dette er gjennomført ved lov 30. juni 2006 nr. 52 om endringar i lov 20. desember 
1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Loven ble satt i kraft 1. juli 2006.  

 
• det gis ikke innløsningsrett for hytter knyttet til landbruk og hvor festeinntektene 

utgjør mer enn fem prosent av gårdens nettoinntekter. 
Dette er gjennomført ved endringer i tomtefesteloven og tomtefesteforskriften, jf. 
forskrift 30. juni 2006 nr. 728. 
 
Tomtefesteloven § 38 er dessuten endret slik at en fester som har krevd innløsning 
av tomten, har angrerett dersom det viser seg at innløsningssummen blir for høy. 
Festeren kan da si fra seg innløsningskravet. Angrefristen er fire uker fra 
tidspunktet da innløsningssummen er endelig fastsatt.    
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Kapittel 17: Innvandring og integrering 
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Regjeringen vil føre en helhetlig innvandringspolitikk forankret i våre internasjonale 
forpliktelser.  
 
Fra Soria Moria-erklæringen 
or innvandrerbefolkningen har Regjeringen som mål at innvandrere raskest mulig 
kal bidra med sine ressurser i samfunnet, og at det ikke utvikler seg et klassedelt 
amfunn der personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår. Innvandrere og 
eres etterkommere skal få like muligheter som andre. Regjeringens hovedstrategi er 
edfelt i Handlingsplan mot fattigdom og Handlingsplan for integrering og inkludering 
v innvandrerbefolkningen, som legges fram for Stortinget i forbindelse med 
tatsbudsjettet for 2007. Samlet utgjør satsingen mot fattigdom og for integrering over 1 
illiard kroner i 2007.  

n forutsetning for en human asyl- og flyktningpolitikk er at de som ikke har lovlig 
pphold faktisk returnerer. Det er viktig med størst mulig åpenhet i 
tlendingsforvaltningen, for å sikre brukervennlighet, service og tillit til de 
eslutningene som fattes. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for å 
a imot flyktninger.   

ehandlingen av asylsøknader 
et er viktig med størst mulig åpenhet i utlendingsforvaltningen, for å sikre 
rukervennlighet, service og tillit til de beslutningene som fattes. Barns rettigheter og 
ituasjon må ivaretas på en betryggende måte, i samsvar med barnekonvensjonen. 
orge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for å ta imot flyktninger.    

et skal ikke være en høyere terskel for å vurdere opphold i en omgjøringsbegjæring 
nn ved ordinær søknad. 

• øke hjelpen til internt fordrevne flyktninger. 
Norge er sterk pådriver for at UNHCRs arbeid også inkluderer beskyttelse av 
internt fordrevne. Av det humanitære budsjettet går hoveddelen til tiltak for internt 
fordrevne. Både gjennom UNHCR, andre FN-organisasjoner, Røde Kors og frivillige 
organisasjoner har Norge lenge prioritert støtte til internt fordrevne. Dette ble 
styrket i 2006, bl.a. ved særskilt støtte på over 60 millioner kroner til FN nye 
koordineringstiltak for hjelp til internt fordrevne. 
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• delta i internasjonalt samarbeid når det gjelder felles tiltak knyttet til visum, 
grensekontroll og asyl og flyktningpolitikk i Europa og gjennomgå norsk praksis når 
det gjelder behandling av visumsøknader. 

Norge deltar i samarbeid om felles tiltak på utlendingsfeltet, og delvis i samarbeid 
om asyl- og flyktningpolitikk i Europa, og foretar fortløpende nødvendig 
implementering i norsk rett av regelverk vi er forpliktet til.  Den norske praksisen 
på visumområdet følges løpende. 
 
• øke kvoten for overføringsflyktninger fra FN til i første omgang 1500. 
I St.prp.nr.1(2006-2007) foreslås å utvide kvoten fra 1000 til 1200 plasser. Målet 
krever at kvoten utvides ytterligere senere i perioden. Norge er nå det europeiske 
landet som tar imot flest flyktninger ift folketall og BNP. 

 

tHensyne  til mindreårige asylsøkere 
Enslige mindreårige asylsøkere er en særlig sårbar gruppe som regjeringen vil ha 
fokus på. Vi vil ha mer aktivitet og læring inn i mottakene. I dag får 60 prosent av 
asylsøkerne oppholdstillatelse. Norskopplæring gjør integreringen lettere. Staten må ta 
sitt ansvar for asylsøkere med endelig avslag, slik at kommunene ikke belastes for disse 
utgiftene.  Kvinners rettigheter og behov for beskyttelse gjør at vi må ha regler som 
hindrer utnyttelse og overgrep. 
 

 
• gjeninnføre norskundervisning for asylsøkere som venter på å få behandlet sine 

søknader. 
Budsjettforslag om at kommunene skal tilby norskundervisning til asylsøkere fra 
1.7.2007 

 
• etablere ventemottak med en nøktern ordning som sikrer mat, bosted og tilgang til 

nødvendig medisinsk hjelp for de som har fått endelig avslag, men foreløpig ikke har 
returnert. 

Ventemottak med plass til ca 100 beboere åpnet i mars 2006. Foreslått å utvide 
kapasiteten til 200 plasser i 2007. 
 
• forebygge at utenlandske kvinner utsettes for vold i ekteskap med herboende og gi 

støttetiltak til dem som rammes.  
Det er satt i kraft en bestemmelse om at oppholdstillatelse og visum kan nektes ved 
fare for mishandling eller grov utnyttelse. Samtidig arbeides det med forskrifter om 
vandelskontroll av herboende. Regjeringen har innskjerpet retten asylsøkende 
kvinner som lever i voldelige forhold har til å bytte bokommune for å bli beskyttet 
mot ektefellen. 
 
• styrke arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold og intensivere 

innsatsen for å få til returavtaler med flere land. 

 152



I inneværende år er avtaler trådt i kraft med Moldova og Hongkong, mens 
forhandlinger er ført med Armenia og Vietnam.  

 
 

Inkludering og deltakelse 
Alle barn bør kunne snakke norsk før de begynner på skolen. Da er mulighetene for å 
lykkes i utdanningsløpet langt større. Det er et mål å få flest mulig ut i arbeid og 
utdanning så raskt som mulig etter ankomst til Norge. Derfor vil vi satse på språk og 
arbeidsrettede tiltak. 
 
Likestilling mellom kvinner og menn er en viktig forutsetning for å lykkes i 
integreringspolitikken. Det er et mål at innvandrere skal få innpass i yrkes- og 
samfunnslivet så raskt som mulig. Vi ønsker å ta i bruk innvandrernes egne ressurser 
og erfaringer, og vil i større grad involvere frivillige organisasjoner i dette arbeidet. 
 
 

• foreta en bred gjennomgang av språkopplæringen for minoritetsspråklige barn. 
Revidering av strategiplan for minoritetsspråklige (likeverdig opplæring i praksis) 
er startet opp. Nivåbasert læreplan i grunnleggende norsk er sendt på høring. 
Læreplan i morsmål er under arbeid. Midler er gitt til oppfølging av 
helsestasjonenes språkkartlegging av minoritetsspråklige barn.  
 
• gi flere ressurser til grunnskoler og videregående skoler med mer enn 25 prosent 

minoritetsspråklige elever. 
I budsjettet for 2007 foreslås et eget utviklingsprogram på 6 millioner kroner. 

 
• etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder 

med en høy andel av minoritetsspråklige barn. 
Et forsøk med gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer blir gjennomført 
i Stovner bydel i 2006. Midlene er brukt til å rekruttere barn som ikke har søkt om 
plass, til systematisk språkstimulering i barnehagene og til målrettet oppfølging av 
de foresatte slik at disse kan bidra til at barna kan følge ordinær undervisning på 
skolen. Forsøket er tenkt videreført i 2007. 

 
• utvide ordningen med at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir kalt inn 

til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, og 
utvikle virkemidler for å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i staten og 
statlig eide virksomheter. 

Ordningen med å innkalle minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til 
intervju til stillinger i statsforvaltningen skal videreføres. Helseforetakene og statlige 
eide bedrifter oppfordres til å gjøre det samme. 
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• utvide det obligatorisk norsk- og samfunnsfagkurset for personer som kommer til 

Norge gjennom familiegjenforening og gjennomgå finansieringsordningen. 
I statsbudsjettet for 2007 er det varslet at finansieringen vil bli gjennomgått. 
 
• sikre deltakere på introduksjonsprogram en tiltakskjede i forlengelsen av 

programmet. 
I fattigdomsplanen under tiltaket om å styrke den landsomfattende 
arbeidsmarkedssatsingen (144 millioner kroner i statsbudsjettet 2007) er også 
nyankomne innvandrere som har gjennomført introduksjonsprogram en prioritert 
målgruppe. 
 
• fastlegge at tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er straffbart i Norge. Kartlegge 

omfanget av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og iverksette nye, langsiktige og 
målrettede tiltak i samarbeid med berørte og fagmiljøer. 

Lovforslag for å hindre tvangsekteskap er lagt fram, Ot.prp. nr 100 (2005-2006). 
Kartlegging av tvangsekteskap er satt i gang. Kartlegging av omfang av 
kjønnslemlestelse under planlegging. Styrking av budsjett for 2007 på begge 
områdene. Arbeidet nasjonalt er i 2006 og 2007 styrket med i alt 9 millioner kroner.  
 
• styrke tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider med inkludering. 
Bevilgningene til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet økes med 
2 millioner kroner for 2007. Av disse går 1 million kroner til tilskudd til 
landsdekkende organisasjoner, mens 1 million kroner avsettes til frivillige 
organisasjoner og virksomhet i Groruddalen i Oslo. 
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Kapittel 18: Kirke-, religions- og livssynspolitikk 
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Trosfrihet og religionsfrihet er grunnleggende verdier som samfunn og lovverk må styrke og
beskytte. Alle kirker og religiøse grupper må fritt kunne utøve sin virksomhet ut fra egne 
verdier og selvforståelse. 
 
Fra Soria Moria-erklæringen 

 

irken og prestetjenesten er inne i viktig omstillings- og moderniseringsarbeid. I 2007-
udsjettet foreslås en styrking av prestetjenesten på 7 millioner kroner for å støtte opp 
m dette. I statsbudsjettet for 2007 er Sjømannsmisjonen prioritert gjennom en økning 
v statstilskuddet på 1 million kroner utover vanlig lønns- og prisjustering.  

• understreke at det norske samfunn skal være åpent og tolerant for alle livssyn. 
I forbindelse med karikatursaken i vinter gav vi støtte til Islamsk Råd Norge, som 
sammen med Mellomkirkelig Råd, gjennomførte en reise til land i Midtøsten. 
Islamsk Råd og Mellomkirkelig Råd formidlet sitt syn på situasjonen i Norge til 
religiøse ledere i området.  

Ved årsskiftet 2005/2006 tok vi initiativ til å etablere Forum for religion og 
utenrikspolitikk, en møteplass for ressurspersoner fra forskning og 
organisasjonsmiljøet i Norge og medarbeidere i Utenriksdepartementet som 
arbeider med interreligiøs dialog. I tillegg har vi satt ned en mindre prosjektgruppe i 
UD som møtes jevnlig for å drøfte utfordringer og erfaringer med interreligiøs 
dialog.   
 
Regjeringen har økt tilskuddet til samarbeidsrådet for tros- og 
livssynsorganisasjoner med 0,35 millioner kroner i løpet av 2006. Videre har 
samarbeidsrådet fått 0,4 millioner kroner til lokale dialoggrupper for 2007. Islamsk 
råd har fått 0,5 millioner kroner i 2007. 
 
• legge opp til en bred debatt om stat og kirke på grunnlag av stat-kirke utvalgets 

innstilling. 
Utredningen om stat og kirke er sendt på bred høring med høringsfrist 1.12.2006 
 
• videreføre og evaluere trosopplæringsreformen. 
I statsbudsjett for 2007 foreslås det at bevilgningen til reformen trappes opp til 100 
millioner kroner per år.  Opptrappingen er på ca 24 millioner kroner i 2007. 
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• legge økonomisk til rette for styrket vedlikehold av kirkebygg. 
Med sterk styrking av kommuneøkonomien er kommunene satt i stand til bedre 
vedlikehold av kirkebygg. Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av 
kirkebyggvidereført i 2006, med økt investeringsramme på 500 millioner kroner. 
 
• utrede framtida for Opplysningsvesenets fond. 
Inflasjonssikringen av fondet er opphevet.  På denne måten kan fondet bruke større 
deler av avkastningen. Mindre blir lagt direkte til grunnkapitalen i selve fondet. For 
2004 og 2005 utgjorde inflasjonssikringen 40 millioner kroner. 
 
• staten skal i økt grad bidra til vedlikehold av middelalderkirker. 
I statsbudsjettet for 2007 varsles at Regjeringen vurderer en ordning med tilskudd 
fra Opplysningsvesenets fond til istandsetting av de eldste kirkene. Saken vil bli 
fulgt opp i Revidert budsjett 2007. 
 
• i samarbeid med kirken videreutvikle Trondheim og Nidaros som kirkelig 

tyngdepunkt. 
I 2006 ble det åpnet nytt besøkssenter for Nidaros Domkirke, med samlet kostnad 
på vel 50 millioner kroner. 

 
Permanent utstilling av riksregaliene i Erkebispegården ble åpnet i 2006. 
Riksregalieutstillingens kostnadsramme var vel 25 millioner kroner. 
 
• støtte det forebyggende og miljøskapende arbeidet for barn og unge, som tros- og 

livssynssamfunn driver lokalt. 
Trosopplæringsreformen i Den norske kirke foreslås trappet ytterlige opp i 2007 
med ca. 24 millioner kroner, slik at samlet bevilgning til reformen blir 100 millioner 
kroner. 
 
• gjennomføre reformer i kirken som styrker demokratiet, og en bedre koordinert 

forvaltning i samspill med sentrale kirkelige instanser. 
Forsøks- og utviklingsarbeidet ble styrket i 2006 og styrkes ytterligere i 2007-
budsjettet med ca. 0,5 millioner kroner. 
 
• utrede bortfall av unntaksbestemmelsene i Likestillingsloven og Arbeidsmiljøloven. 
Utredning av dette vil bli igangsatt i løpet av 2006. 
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