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St.meld. nr. 4

(2004–2005) 

Om anmodnings- og utredningsvedtak i

stortingssesjonen 2003–2004


Tilråding fra Statsministerens kontor av 8. oktober 2004,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 8 e 
forutsetter at Regjeringen legger fram en årlig mel-
ding om oppfølging av stortingsvedtak som inne-
holder en anmodning til Regjeringen (anmodnings-
vedtak) og om behandlingen av private forslag som 
er vedtatt oversendt Regjeringen til utredning og 
uttalelse (utredningsvedtak). Ordningen ble inn-
ført for at Stortinget skal kunne føre en bedre kon-
troll med Regjeringens oppfølging av slike vedtak, 
jf. Innst. S. nr. 168 (1998-99). 

De siste årene har antallet anmodningsvedtak 
økt sterkt. Går en 20-30 år tilbake i tid, lå antallet 
på 0-4 i året, og så sent som på slutten av 1980-tallet 
var det fremdeles beskjedent. På slutten av 1990-
tallet endret dette seg drastisk, og det årlige an-

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 
5 årene 

Stortingsperiode Antall vedtak 

1999-2000 127 
2000-2001 183 
2001-2002 141 
2002-2003 247 
2003-2004 182 

tallet vedtak etter århundreskiftet har vært meget 
stort. 

Reduksjonen av anmodningsvedtak i stortings-
sesjonen 2003-2004 er i tråd med Stortingets ønske, 
jf. Dokument nr. 14 (2002-2003) sidene 90-92 og 
Innst. S. nr. 142 (2003-2004). Antallet vedtak er 
imidlertid fortsatt høyt i forhold til nivået på 
1990-tallet. 

1.2 Årets stortingsmelding 

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser 
fra de respektive departementer om oppfølging 
og behandling av vedtakene fra stortingssesjonen 
2003-2004. Svarene er inntatt i stortingsmeldin-
gen kap. 2. Vedtakene er gruppert på grunnlag av 
den nye departementsstrukturen som ble vedtatt 
1. oktober 2004. 

I Innst. S. nr. 156 (2000-2001) gav kontroll- og 
konstitusjonskomiteen uttrykk for at dersom det i 
den første meldingen som fremmes etter at vedtak 
er gjort, opplyses at Regjeringen senere vil følge 
opp vedtaket, må det i den neste meldingen gis 
nærmere opplysninger om dette. Slike opplysnin-
ger er inntatt i kap. 3. 

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor-
tingssesjonen 2003-2004. 
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2 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2003-2004 

2.1 Arbeids- og sosialdepartementet 

Vedtak nr. 140, 11. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen følge utviklingen 
på arbeidsmarkedet for kvinner som tar svan-
gerskapspermisjon, for å sikre at de ikke møter 
negative følger i stillingen sin som følge av at de 
har født barn, og rapportere tilbake til Stortin-
get senest i forslag til statsbudsjett for 2005.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) rede-
gjøre for utviklingen på arbeidsmarkedet for 
kvinner som tar svangerskapspermisjon.» 

Vedtak nr. 160, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa foreta ei samla vur-
dering av behovet for tiltaksplassar for yrkes-
hemma. Vurderinga må sjåast i høve til yrkes-
hemma sine ulike behov for avklaring, arbeids-
praksis og opplæring. Stortinget ber Regjeringa 
kome tilbake med ei slik vurdering av saman-
setjing av tiltak i samband med statsbudsjettet 
for 2005.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2003: 

«Regjeringa vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) gjere 
greie for behovet for tiltaksplassar for yrkes-
hemma.» 

Vedtak nr. 161, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere om de øko-
nomiske rammevilkårene for AB-tiltaket er til-
strekkelig, og primært legge dette frem i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett for 2004 
og senest i statsbudsjettet for 2005.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) gi en 
vurdering av de økonomiske rammevilkårene 
for AB-tiltaket.» 

Vedtak nr. 162, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa om å kome tilbake 
til Stortinget i samband med Revidert nasjonal-
budsjett for 2004 med ei ny vurdering av situa-
sjonen på arbeidsmarknaden og behovet for til-
taksplassar i 2. halvår 2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Stortingets anmodning om å komme med ei ny 
vurdering av situasjonen på arbeidsmarknaden 
og behovet for tiltaksplassar i 2. halvår 2004 er 
omtalt og vurdert i St.meld. nr. 2 (2003-2004) 
Revidert nasjonalbudsjett 2004 og i St.prp. nr. 63 
(2003-2004) Tilleggsbevilgninger og ompriori-
teringer i statsbudsjettet medregnet folketr yg-
den 2004.» 

Vedtak nr. 168, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide 
årlige rapporter som viser de funksjonshemme-
des vilkår og situasjon på arbeidsmarkedet.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) gi 
en oversikt over situasjonen for funksjonshem-
mede og yrkeshemmede i arbeidslivet.» 

Vedtak nr. 169, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonal-
budsjett for 2004 gi en vurdering om friinntekt 
for personer under yrkesrettet attføring, her-
under den tidligere ordningen med friinntekt 
tilsvarende 0,5 G.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Stortingets anmodning om å gi en vurdering 
om friinntekt for personer under yrkesrettet 
attføring, herunder den tidligere ordningen 
med friinnttekt tilsvarende 0,5 G er behandlet i 
St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjettet medreg-
net folketrygden 2004.» 
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Vedtak nr. 255, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen videreføre støtten 
til Stiftelsen Kontakttelefonen inntil ett år etter 
at fristen for å reise krav om økonomisk kom-
pensasjon er utløpt.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 10. september 2004: 

«Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdyk-
kerne har fått støtte for driftsåret 2004. Støtte 
utbetales pr. driftsår etter presentasjon av års-
oppgave og budsjett. Det vises for øvrig til 
omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Arbeids-
og sosialdepartementet.» 

Vedtak nr. 256, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å komme til-
bake til Stortinget med en gjennomgang av 
hvordan dykkeraktiviteter organiseres på norsk 
sokkel i dag.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Direktoratet for arbeidstilsynet og Petrole-
umstilsynet har startet arbeidet med dette 
spørsmålet. En gjennomgang av saken planleg-
ges presentert for Stortinget i neste stortings-
melding om helse, miljø og sikkerhet i petrole-
umssektoren i begynnelsen av 2006.» 

Vedtak nr. 257, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i 
Revidert nasjonalbudsjett 2004 med en ramme 
for økonomisk kompensasjon for dokumenterte 
utgifter til Nordsjødykkeralliansen (NSDA) og 
enkeltpersoner som har medvirket til at pioner-
dykkernes innsats er blitt kompensert og hed-
ret.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 10. september 2004: 

«I St.prp. nr. 63 (2003-2004) fremmet regjerin-
gen forslag om en bevilgning på 2 mill. kroner 
som skal kunne utbetales til enkeltpersoner på 
bakgrunn av dokumenterte og spesifiserte søk-
nader. Dette ble vedtatt av Stortinget. Det vises 
for øvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra 
Arbeids- og sosialdepartementet.» 

Vedtak nr. 258, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonal-
budsjett 2004 fremme forslag om en bevilgning 
på inntil 10 mill. kroner til Norsk Oljemuseum 
i Stavanger.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«I St.prp. nr. 63 (2003-2004) fremmet regjerin-
gen forslag om en bevilgning på 10 mill. kro-
ner. Norsk Oljemuseum er bedt om å utforme 
et nærmere forslag til hvordan disse pengene 
kan benyttes for å ivareta pionerdykkernes his-
torie på en god måte og i tråd med Stortingets 
føringer.» 

Vedtak nr. 259, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen etablere en kom-
pensasjonsordning for pionerdykkerne i Nord-
sjøen i samsvar med de retningslinjer som 
framgår av merknader fra komiteens flertall, 
medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og 
Kristelig Folkeparti, i Innst.S. nr. 137 (2003-
2004).» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 10. september 2004: 

«Det ble ved kgl.res. 4. juni (2003-2004) opp-
nevnt en nemnd for kompensasjons- og oppreis-
ningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. 
Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) 
fra Arbeids- og sosialdepartementet.» 

Vedtak nr. 260, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med forslag til finansiering av Stortingets ved-
tak om kompensasjonsordning i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett 2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«De samlede utbetalinger til kompensasjon og 
oppreisning kan anslås til om lag 430 mill. kro-
ner. I St.prp. nr. 63 (2003-2004) fremmet Regje-
ringen forslag om en bevilgning på totalt 268 
mill. kroner til utbetalinger av kompensasjon 
og oppreisning til pionerdykkerne i 2004. Regje-
ringen foreslo samtidig at midlene til kompen-
sasjonsordningen ble bevilget på ordinær måte 
over Arbeids- og administrasjonsdepartemen-
tets budsjett. Regjeringen vil komme tilbake 
med forslag til bevilgninger for 2005 og 2006 i 
budsjettfremleggene for disse årene.» 

Vedtak nr. 261, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjo-
nalbudsjett 2004 fremme forslag til overslags-
bevilgning til utbetaling av oppreisning til pio-
nerdykkerne i Nordsjøen. Oppreisningen skal 
være på 200 000 kroner og skal også ytes til 
etterlatte.» 
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Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 10. september 2004: 

«I St.prp. nr. 63 (2003-2004) fremmet regjerin-
gen forslag om en overslagsbevilgning til utbe-
taling til pionerdykkere og etterlatte i tråd med 
Stortingets forutsetninger.» 

Vedtak nr. 317, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringa kome attende til 
Stortinget med eit forslag om lovfesting av kom-
munale råd for menneske med nedsett funk-
sjonsevne i løpet av 2004.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 10. septem-
ber 2004: 

«Eit høyringsnotat blir sendt ut hausten 2004 
med sikte på at ein proposisjon skal kunne legg-
jast fram snarast råd.» 

Vedtak nr. 318, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at drifts-
tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjo-
ner og tilskuddet til likemannsarbeid fortsatt 
skal opprettholdes som to separate tilskudds-
ordninger.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Anmodningsvedtaket ble fulgt opp i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005). Driftstilskuddet til funksjons-
hemmedes organisasjoner og tilskuddet til like-
mannsarbeid opprettholdes som to separate til-
skuddsordninger.» 

Vedtak nr. 321, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide en 
handlingsplan for å øke funksjonshemmedes 
tilgjengelighet til transport, bygg, informasjon 
og andre viktige samfunnsområder. Planen må 
innholde klare tidsfrister for når ulike tiltak skal 
være gjennomført, samt en forpliktelse fra sta-
tens side knytta til finansieringa av handlings-
planen.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«I St.prp. nr. 1 (2004-2005) vil anmodningsved-
taket bli fulgt opp gjennom en egen handlings-
plan for å øke funksjonshemmedes tilgjenge-
lighet til transport, bygg, informasjon og andre 
viktige samfunnsområder.» 

Vedtak nr. 345, 13. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen syta for at maksi-
mumsbeløpet som kan utbetalast til pionerdyk-
karane under strakshjelpordninga av 27. juni 
2003, vert heva frå inntil 200 000 kroner til inn-
til 300 000 kroner.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Departementet har etter tilråding frå Stiftel-
sen Kontakttelefonen for pionerdykkerne utbe-
talt ytterlegare strakshjelp etter ordninga av 27. 
juni 2003 til seks pionerdykkarar i tråd med 
Stortingets vedtak.» 

Vedtak nr. 350, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lovhjemmel som utvider 
Arbeidstilsynets fullmakter til håndheving av 
regler nedlagt i allmenngjorte tariffavtaler og 
styrket kontroll med overholdelsen av reglene 
om arbeidstid og andre aktuelle vilkår i arbeids-
miljøloven, samt standarder for bolig- og brak-
keforhold, i forbindelse med utstasjonering av 
arbeidstakere.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«I Ot.prp. nr. 77 (2003-2004) fremmet Regjerin-
gen forslag om å innføre en ny bestemmelse i all-
menngjøringsloven om at Arbeidstilsynet skal 
føre tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som 
følger av vedtak om allmenngjøring blir over-
holdt. Arbeidstilsynet kan anmelde overtredel-
ser til politiet. Petroleumstilsynet har tilsva-
rende tilsynsansvar innenfor sitt myndighets-
område, jf. forslag til ny allmenngjøringslov § 8. 

I proposisjonen understrekes det dessuten 
at EØS-utvidelsen krever ytterligere innsats fra 
Arbeidstilsynet. Det vil være behov for styrket 
tilsyn og kontroll mot noen utvalgte bransjer, 
så som bygg og anlegg og hotell- og restaurant-
bransjen. Arbeidstilsynet har dessuten ansvar 
etter EU-direktivet om utsendte arbeidstakere 
til å informere om hvilke arbeids- og ansettel-
sesvilkår som kommer til anvendelse i Norge. 
Det vil også være behov for målrettet informa-
sjon til norske arbeidsgivere og oppdragsgivere 
som benytter utenlandske arbeidstakere.» 

Vedtak nr. 352, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lovhjemmel som gir 
adgang til å pålegge arbeidsgiver å sørge for 
at alle ansatte har identitetskort, adgang til 
å pålegge arbeidstakere å vise identitetskort 
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på forespørsel fra offentlig myndighet, samt 
adgang til å pålegge arbeidsgiver, hovedentre-
prenør eller den som har kontrakt med en 
byggherre å kunne legge fram mannskapslister 
og dokumentasjon av lønnsforhold og utbetalt 
lønn.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Regjeringen fremmet i Ot.prp. nr. 77 (2003-
2004) forslag om at departementet får hjem-
mel i arbeidsmiljøloven til å gi forskrift som 
pålegger bruk av identitetskort for arbeidsta-
kere innenfor bransjer der det nødvendig eller 
hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes 
helse, miljø og sikkerhet. Det samme gjelder 
oversiktslister over ansatte (mannskapslister) 
som til enhver tid har rett til å oppholde seg på 
arbeidsplassen. 

Med hensyn til anmodningen om at arbeids-
giver, hovedentreprenør eller den som har kon-
trakt med byggherre skal kunne legge fram 
dokumentasjon av utbetalt lønn, viser proposi-
sjonen til at dette allerede er regulert i bokfø-
rings-/regnskapslovgivningen.» 

Vedtak nr. 353, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lovhjemmel slik at Arbeids-
tilsynet overtar ansvar for å føre tilsyn med 
at vilkårene for innvilgelse av arbeidstillatelser 
gitt av UDI følges.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 10. september 2004: 

«Vedtak nr. 353 og 354 ble behandlet samlet i 
Ot.prp. nr. 77 (2003-2004), se om oppfølgingen 
under vedtak nr. 354.» 

Vedtak nr. 354, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lovhjemmel som utvider 
Arbeidstilsynets og andre relevante tilsyns full-
makter til kontroll og iverksettelse av sanksjo-
ner overfor virksomheter som br yter regelver-
ket, slik at regelverket, inklusive vilkår om lønn, 
arbeidstid og boforhold, blir fulgt.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«I Ot.prp. nr. 77 (2003-2004) ble det foreslått å 
innføre en ny bestemmelse i utlendingsloven 
om at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at vil-
kårene for innvilgelse av arbeids-eller oppholds-
tillatelse følges i virksomhetene, jf. ny § 11a. 
Ved mistanke om brudd på regelverket varsles 
utlendingsmyndighetene som skal ha ansvaret 

for den videre oppfølgingen. Petroleumstilsy-
net har tilsvarende tilsynsansvar innenfor sitt 
myndighetsområde.» 

Vedtak nr. 417, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå og 
legge frem en oversikt over og en evaluering av 
regelverket for friinntektsordningene knyttet 
til de ulike tr ygde- og stønadsordninger basert 
på folketr ygden.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Departementet har tatt initiativ til et utred-
ningsarbeid for å kartlegge hvordan samspillet 
mellom tr ygderegler og skatteregler påvirker 
de økonomiske insentivene til å ta arbeid. Eva-
luering av friinntektsreglene vil være en viktig 
del av utredningen. Departementet vil komme 
tilbake til Stortinget med en slik vurdering etter 
at resultatene fra utredningen foreligger våren 
2005.» 

2.2 Barne- og familiedepartementet 

Vedtak nr. 84, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme sak om 
offentlige ansattes plikter både i forhold til taus-
hetsplikt og opplysningsplikt.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Barne-og familiedepartementet skal utarbeide 
et generelt rundskriv om taushetsplikt og 
adgang til å videreformidle opplysninger innen-
for barnevernet. Det vil bli lagt vekt på å klar-
gjøre hvilket rom taushetsplikten og adgangen 
til å videreformidle opplysninger gir for et best 
mulig samarbeid mellom barnevernet og andre 
etater og instanser. Det tas sikte på å ferdigstille 
rundskrivet høsten 2004. 

Barne- og familiedepartementet vil videre 
nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe 
som skal fremme anbefaling om hvordan ulike 
etater og instanser bør samarbeide for å 
beskytte barn mot å bli utsatt for vold i fami-
lien i lys av taushetsplikten og adgangen til 
å videreformidle opplysninger. Anbefalingen 
skal danne grunnlaget for en veileder. Det tas 
sikte på å ferdigstille veilederen rundt årsskif-
tet 2004/2005.» 
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Vedtak nr. 85, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med forslag til endringer om felles foreldrean-
svar for samboere når farskapet er erkjent, og 
partene har erklært at de bor sammen.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Vedtaket er fulgt opp i Ot.prp. nr. 82 (2003-
2004).» 

Vedtak nr. 148, 11.desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen følge utviklingen 
av utvidelsen av vigselskompetansen og Folke-
registerets myndighet til prøving av ekteskaps-
vilkårene, og vurdere virkning av intensjon om 
å forebygge tvangsekteskap, og komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte innen utgangen av 
denne stortingsperioden.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«De nevnte endringer i ekteskapsloven trer i 
kraft 1. oktober 2004. Barne- og familiedepar-
tementet vil gjennomføre kompetansehevende 
tiltak forut for ikrafttredelsen, og vil følge virk-
ningene av lovendringene når disse er iverk-
satt. Regjeringen vil komme tilbake til Stortin-
get med orientering om dette på egnet måte.» 

Vedtak nr. 219, 5. februar 2004 

«Stortinget ber Regjeringen på en hensiktsmes-
sig måte orientere Stortinget om hvordan de 
feil og mangler ved barnevernet som Riksrevi-
sjonen påpeker i sin rapport, er rettet opp. Det 
forutsettes at orienteringen gis i løpet av våren 
2005.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Barne- og familiedepartementet vil i budsjett-
proposisjonen for 2005 redegjøre kort for de 
viktigste tiltakene som er iverksatt. I løpet av 
våren 2005 vil Stortinget også motta en grun-
digere orientering om hva som er gjort for å 
rette opp de feil og mangler Riksrevisjonen har 
påpekt.» 

Vedtak nr. 314, 2. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen utforme forskrif-
ten for søskenmoderasjon slik at alle barneha-
ger med offentlig tilskudd skal tilby minimum 
30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer 
to og minimum 50 prosent for tredje barn og 
flere barn.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Stortingets anmodning er fulgt opp i Barne-
og familiedepartementets forskrift om foreldre-
betaling i barnehager av 23.4.2004 nr. 666.» 

Vedtak nr. 315, 2. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen øke det statlige 
tilskuddet til kap. 856 post 65 Skjønnsmidler 
til barnehagene tilsvarende kostnadene ved en 
slik prosentsats for søskenmoderasjon i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett for 2004.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
for 2004 ble kap. 856 post 65 økt med 11 millio-
ner kroner til innføring av søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen fra 1. mai 2004.» 

Vedtak nr. 356, 14.mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen sette de veiledende 
satser for livsopphold under gjeldsordning slik 
at ingen skyldnere får mindre enn 85 prosent 
av minstepensjon å leve av.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Stortingets anmodningsvedtak vedrørende 
livsoppholdssatser under gjeldsordning er fulgt 
opp i Barne- og familiedepartementets rund-
skriv Q8/2004 til namsmennene. I rundskrivet 
er de veiledende livsoppholdssatsene satt til 
85 prosent av minstepensjonen. Rundskrivet er 
gjort gjeldende fra 1. juli 2004.» 

Vedtak nr. 412, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen etablere en helhet-
lig finansieringsplan for krisesentre slik at stat-
lig tilskudd er 80 prosent og 20 prosent dekkes 
av kommunene. Det statlige tilskuddet øremer-
kes. Regjeringen bes fremme forslag i tråd med 
dette senest samtidig med forslag til budsjett 
for 2005.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Regjeringen vil omtale ny finansieringsmodell 
for krisesentrene i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 413, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 fore-
ta en vurdering av hvilket tilbud incest-sentrene 
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skal gi, hvordan tilbudet skal organiseres og 
finansieres og hvorvidt tilbudet skal lovfestes.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Regjeringen vil legge fram sin vurdering i en 
egen melding til Stortinget, og tar sikte på å 
fremme denne i desember 2004.» 

Vedtak nr. 568, 18. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i 
statsbudsjettet for 2005 med en detaljert gjen-
nomgang av gjennomføringen av barnehagere-
formen når det gjelder det totale økonomiske 
bildet av sektoren, innføringen av makspri-
sen, utbyggingstakten av nye barnehageplas-
ser, økonomisk likeverdig behandling av pri-
vate og kommunale barnehager, søskenmode-
rasjon, inntektsgradering og barn med spesielle 
behov.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2005 rede-
gjøre for gjennomføringen av de ulike elemen-
tene i barnehagereformen.» 

2.3 Finansdepartementet 

Vedtak nr. 2, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede ulike måter 
å gjøre Norges kapitalstyrke til et konkurranse-
fortrinn for norsk konkurranseutsatt nærings-
liv herunder mulige fondskonstruksjoner.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. august 
2004: 

«Stortinget vedtok 6. oktober 2003 å be Regje-
ringen vurdere ulike måter å gjøre Norges kapi-
talstyrke til et konkurransefortrinn for norsk 
næringsliv. En ekspertgruppe ble 16. mars 2004 
oppnevnt av Finansdepartementet for å gjen-
nomgå problemstillingen. Utvalget, som ble 
ledet av professor Agnar Sandmo, leverte sin 
innstilling 21. juni 2004. Med utgangspunkt i 
denne vil Regjeringen følge opp anmodningen i 
Stortinget i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 
2005.» 

Vedtak nr. 65, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen snarest mulig 
utforme forslag til regelverk som så langt mulig 
viderefører ordningen med gradert arbeidsgi-

veravgift for bransjer eller vesentlige deler av 
bransjer som ikke er i konkurranse med virk-
somhet i andre EØS-land, i tråd med finansko-
miteens merknader i Budsjett-innst. S. I (2003-
2004). Ordningen forutsettes å gjelde både 
offentlig og privat sektor. Ordningen utformes 
og avgrenses slik at den må forutsettes å kunne 
gjøres gjeldende for hele eller vesentlige deler 
av en bransje i samme arbeidsgiveravgiftssone 
uten at dette er i strid med EØS-avtalen. Regje-
ringen bes utforme forslag til en slik ordning 
innen utgangen av mars 2004. Før formell noti-
fikasjon av en slik ordning sendes til ESA, skal 
Stortingets organer orienteres med rimelig tid 
til vurdering. Regjeringen forutsettes å fremme 
eventuelle forslag til endringer i regelverk og 
bevilgningsvedtak som følge av ordningen så 
snart godkjenning fra ESA foreligger.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Regjeringens oppfølging av saken er nærmere 
omtalt i St.prp. nr. 1(2004-2005) Skatte- avgifts-
og tollvedtak.» 

Vedtak nr. 67, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge opp til et 
aktivt engasjement for å øke forståelsen i EØS-
området for fordelene ved en gradert arbeids-
giveravgift framfor andre og mindre målrettede 
tiltak.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Stortingets anmodning er fulgt opp gjennom 
en videreføring av Regjeringens aktivitet bl.a. 
knyttet opp mot Kommisjonens forestående 
revisjon av retningslinjene for regional støtte. I 
månedsskiftet april-mai 2004 presenterte Kom-
misjonen et konsultasjonsdokument for med-
lemslandene og EFTA-siden. I dokumentet fore-
slår Kommisjonen for første gang at det bør 
åpnes for andre typer driftsstøtte enn trans-
portstøtte i såkalte arktiske områder med ved-
varende nedgang i befolkningen. I mai ble 
saken tatt opp på Nordisk Finansministermøte. 
Det var også omfattende kontakter på embets-
mannsplan med sikte på å oppnå en enhetlig 
nordisk posisjon. På embetsmannsplan ble det 
i juni avholdt et bilateralt møte med ansvar-
lige representanter fra Kommisjonen. Norske 
merknader ble sendt Kommisjonen i brev av 
2. juli. Kommisjonens første utkast til konkrete 
retningslinjer er ventet høsten 2004. Regjerin-
gen vil følge opp sitt aktive engasjement i den 
videre prosessen.» 
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Vedtak nr. 75, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge 
fram for Stortinget en sak om fordelingsord-
ningen for skatteinntekter fra kraftproduksjon 
med sikte på å få til en bedre fordeling mellom 
kommuner der turbinene står og kommuner 
der vannressursene ligger.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Regjeringens har fremmet saken for Stortin-
get i forbindelse med St.prp. nr. 1(2004-2005) 
Skatte-, avgifts- og tollvedtak.» 

Vedtak nr. 351, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lovhjemmel som utvider 
rapporteringsplikten til Sentralskattekontoret 
for utlendingssaker til å gjelde alle utenlandske 
arbeidstakere innen alle bransjer. Det forutset-
tes at det kan gjøres unntak fra rapporterings-
plikten.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Forslag om utvidet rapporteringsplikt til 
Sentralskattekontoret for utlendingssaker etter 
ligningsloven § 6-10 ble fremmet i Ot.prp. nr. 77 
(2003-2004). Forslaget er vedtatt i Stortinget og 
ble sanksjonert i statsråd 2. juli 2004. Lovend-
ringen trer i kraft 1. oktober 2004. Finansdepar-
tementet har i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) frem-
met et forslag om presisering av lovteksten slik 
at det kommer klart frem at også utenlandske 
arbeidstakere som ikke har tilknytning til et 
oppdragsforhold skal rapporteres.» 

Vedtak nr. 410, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram sak om 
innføring av 6 prosent merverdiavgift for kino-
og filmbransjen og nødvendige lovendringer 
med innføring fra 1. januar 2005.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Denne saken er omtalt i statsbudsjettet for 
2005. Det vises til omtale og forslag til vedtaks-
endringer i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, 
avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2005 
kap. 3.» 

Vedtak nr. 411, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen evaluere ordnin-
gen med 6 prosent merverdiavgift for kino- og 

filmbransjen etter maksimum 3 år, og komme 
tilbake til Stortinget i egnet form.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Dette vedtaket må ses i sammenheng med 
vedtak nr. 410. Saken er omtalt i statsbudsjettet 
for 2005 og det vises til omtale i St.prp. nr. 1 
(2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.» 

Vedtak nr. 570, 18. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005 komme med vurderin-
ger av regelendringer som medfører at også 
ulønnet arbeid skal kunne tas med i fradrags-
grunnlaget i SkatteFUNN.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Regjeringen viser til omtale av denne saken i 
St.prp. nr. 1(2004-2005) Skatte- avgifts- og toll-
vedtak.» 

Vedtak nr. 572, 18. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen videreføre auto-
risasjonsordningen for regnskapsførere med 
uendret organisering.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Regjeringen har i statsbudsjettet for 2005 vide-
reført autorisasjonsordningen for regnskapsfø-
rer under Kredittilsynet. Finansdepartementet 
vil også sette i gang et arbeid med sikte på å 
modernisere lov 18. juni 1993 nr. 109 om auto-
risasjon av regnskapsførere.» 

Vedtak nr. 575, 18. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005 fremme forslag om å 
avvikle grunnavgiften for engangsemballasje 
fra 1. januar 2005.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«Regjeringen har behandlet saken i St.prp. nr. 1 
(2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.» 
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2.4 Fiskeri- og kystdepartementet 

Vedtak nr. 22, 23. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig 
komme tilbake med en langsiktig modell for 
oljevernberedskapen og slepebåtkapasiteten i 
nordområdene.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«En modell for slepebåtkapasiteten knyttet til 
oljevernberedskapen i nordområdene ble lagt 
fram for Stortinget i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2004, jf. St.prp. nr. 63 (2003-
2004). Det tas sikte på å fremme en stortings-
melding om oljevernberedskap og sjøsikkerhet 
i løpet av vinteren 2004-2005.» 

Vedtak nr. 38, 13. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 legge 
fram en egen stortingsmelding om oljevernbe-
redskap.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Det tas sikte på å fremme stortingsmeldingen 
om oljevernberedskap og sjøsikkerhet i løpet 
av vinteren 2004-2005.» 

Vedtak nr. 229, 12. februar 2004 

«Stortinget ber Regjeringa leggje fram ei stor-
tingsmelding om rammevilkåra for fiskeria og 
dei marine næringane si betydning og utvikling-
spotensiale når det gjelde auka verdiskaping og 
busetnad langs kysten.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Regjeringa vil fremme saka som ei eiga mel-
ding til Stortinget, og tek sikte på at meldinga 
skal fremmast i løpet av vårsesjonen 2005.» 

Vedtak nr. 305, 1. april 2004 

«Prøveordning med driftsordning for fartøy 
under 28 meter utvides til å gjelde hele landet, 
også når fiske på en kvote allerede er påbe-
gynt. Stortinget ber Regjeringa iverksette dette 
umiddelbart.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Stortingets vedtak ble fulgt opp ved forskrifts-
endring i statsråd 16. april 2004.» 

Vedtak nr. 366, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringa vurdere om Den nor-
datlantiske sjøpattedyrkommisjonen kan gje-
vast ei aktiv oppgåve i fastsetjinga av totale 
fangstkvotar og fordelinga av fangstkvotar mel-
lom Noreg og andre land.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Regjeringa vil framleis primært arbeide for at 
IWC tar på alvor det forvaltningsansvaret orga-
nisasjonen har i følgje Den internasjonale kval-
fangstkonvensjonen, og at IWC setter kvotar 
i overeinstemming med råd frå sin eigen vit-
skapskomite og i samsvar med internasjonalt 
aksepterte prinsipp om økosystembasert utnyt-
ting av levande marine ressursar. Det er derfor 
ennå for tidleg å ta stilling til kva rolle Den nor-
datlantiske sjøpattedyrkonvensjonen bør spela 
på sikt i forvaltning av kvalressursane.» 

Vedtak nr. 367, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringa snarast råd auke det 
årlege uttaket av vågekval vesentleg i høve til 
dagens nivå, og i tråd med tilrådingar frå norske 
forskarar.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Regjeringa har sett i gang arbeid med å få 
modernisert den berekningsmodellen som hit-
til har vore nytta ved fastsetjing av fangstkvotar 
for vågekval slik at den betre tar omsyn til til-
høva for vågekval i våre far vatn. Den internasjo-
nale kvalfangstkommisjonen (IWC) og organi-
sasjonens vitskapskomite er orientert om dette 
arbeidet. Noreg har lovt å leggje fram resultata 
for IWCs vitskapskomite så snart dei er klare, 
trulig i 2005. Ein føresetnad for å auke det 
årlege uttaket er først og fremst at dette kan 
gjerast på bakgrunn av vitskapelige tilrådnin-
gar og i tråd med internasjonale forpliktningar, 
men også at Noreg kan vinne internasjonal for-
ståing for dette.» 

Vedtak nr. 368, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringa vurdere å opne for 
forskingsfangst på andre kvalartar, for slik å 
leggje tilhøva til rette for ein større forskings-
innsats og såleis akkumulering av ønskeleg og 
naudsynt kunnskap.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Regjeringa har alt sett i verk forsking på andre 
kvalartar enn vågekval. I første omgang dreier 
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det seg om merkeforsøk som ikkje krev at dyr 
avlivast. Denne forskinga vil likevel gje nyttig 
informasjon om andre kvalartars plass i øko-
systemet og deira interaksjon med fiskeressur-
sane.» 

Vedtak nr. 369, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringa leggje fram ei ny 
stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk 
seinast hausten 2008, eller når det ligg føre eit 
nytt bestandsestimat for vågekval i norske far-
vatn.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Regjeringa tek til etterretning at Stortinget 
ønskjer ei ny melding om norsk sjøpattedyrpo-
litikk seinast hausten 2008.» 

Vedtak nr. 503, 15. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme 
forslag i statsbudsjettet for 2005 om å etablere 
et verdiskapingsprogram for fiskerinæringa.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 8. september 
2004: 

«Forslaget om å etablere et verdiskapingspro-
gram for fiskerinæringen vil bli vurdert av 
Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2005. «Saken vil også bli behandlet i Stor-
tingsmelding om rammevilkåra for fiskeria og 
dei marine næringane si betydning og utvikling-
spotensiale når det gjeld auka verdiskaping og 
busetnad langs kysten».» 

2.5 Forsvarsdepartementet 

Vedtak nr. 427, 10. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen lokalisere de nye 
enhetshelikoptrene for Kystvakten i nord, når 
disse ikke er på fartøy eller under vedlikehold 
av leverandør, til Bardufoss. Regjeringen bes 
fremme konkrete forslag innen innfasing av de 
nye enhetshelikoptrene skjer.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 24. septem-
ber 2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til saken innen 
innfasingen av helikoptrene, slik Stortinget har 
bedt om.» 

Vedtak nr. 436, 10. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen utrede en ny etat 

under Forsvarsdepartementet med et helhetlig 
ansvar for den utøvende delen av Forsvarets 
investerings- og innkjøpsvirksomhet. Regjerin-
gen bes komme tilbake til Stortinget med en 
sak om FLO der innkjøps- og materiellanskaf-
felser er tatt ut av FLO.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. septem-
ber 2004: 

«Det er iverksatt en utredning knyttet til det 
som i dag er FLOs investerings- og innkjøps-
virksomhet, med sikte på å etablere virksom-
heten som en egen etat under Forsvarsdeparte-
mentet. Regjeringen vil komme tilbake til Stor-
tinget med en sak om dette.» 

Vedtak nr. 449, 10. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et over-
ordnet klageorgan for vernepliktssaker utenfor 
Vernepliktsverket.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2004: 

«Forsvarsdepartementet vil i løpet av høsten 
2004 nedsette en klagenemnd for verneplikts-
saker, som har til formål å gi en reell to-instans-
behandling ved klage. Det tas sikte på at nemn-
den besettes med tre medlemmer. Nemndens 
formann bør fortrinnsvis ha juridisk bakgrunn. 
I forbindelse med dette arbeidet vil Forsvarsde-
partementet konsultere Justis- og politidepar-
tementet.» 

Vedtak nr. 538, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å sikre at for-
handlinger mellom kjøper av Østre Bolærne, 
Brunstad Conference Senter A/S og Vestfold 
fylkeskommune og Nøtterøy kommune finner 
sted, og at Regjeringen bidrar til at partene kom-
mer frem til en minnelig avtale, som for eksem-
pel makeskifte, som sikrer at Østre Bolærne 
blir i offentlig eie, og blir benyttet til samfunns-
nyttige formål, samt sikrer allmennheten full-
verdig og fri adgang.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. august: 
«Regjeringen arbeider løpende med saken og 
vil komme tilbake til saken i St.prp. nr. 1 (2004-
2005).» 

Vedtak nr. 539, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom-
gang av statens eiendommer som skal avhen-
des, spesielt med tanke på hvilke eiendommer 
som er interessante i forhold til allmennhetens 
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muligheter til friluftsliv og/ eller kulturhistorie, 
og utarbeider en plan for hvordan allemanns-
retten og/eller vern av slike eiendommer best 
ivaretas.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til saken i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 540, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen klargjøre retnings-
linjene for salg av Forsvarets eiendommer slik 
at forholdet og hensynet til allemannsretten, fri-
luftsliv, kulturhistoriske verdier, lokale og regio-
nale myndigheter blir klarere.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til saken i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

2.6 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 4, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede fordeler og 
ulemper ved at utgiftene til eldreomsorgstjenes-
ter finansieres av Folketrygden på linje med ufø-
repensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd 
og alderspensjon som et system der pengene 
følger brukeren som selv velger leverandør av 
de godkjente omsorgstjenester og legge frem 
dette sakskomplekset for Stortinget før utgan-
gen av 2004.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 13. septem-
ber 2004: 

«En omlegging som skissert i forsalget er kom-
pleks og vil representere en omfattende omleg-
ging av finansieringsordningene for de kom-
munale pleie- og omsorgstjenestene. Saken rei-
ser også grunnleggende prinsipielle spørsmål 
knyttet til ansvarsdelingen mellom stat og kom-
mune. Departementet har på denne bakgrunn 
igangsatt utredninger for å belyse de problem-
stillinger en slik finansieringsform gir og det 
er gitt støtte til kommunale utviklingsprosjekt 
for alternative lokale ressursfordelingsmodel-
ler. Regjeringen tar sikte på å følge opp Stortin-
gets anmodning i en ny stortingsmelding om 
pleie- og omsorg i et aldrende samfunn som 
fremmes i løpet av høsten 2005. Regjeringen 
tar i denne meldingen sikte på å legge frem et 
samlet forslag til ny ordning for finansiering og 
brukerbetaling i pleie- og omsorgstjenestene.» 

Vedtak nr. 63, 25. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sikre at brukerret-
tighetene er en sentral del av arbeidet med for-
enkling og harmonisering av den kommunale 
helse- og sosiallovgivningen.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Helsedepartementet har i brev 23.01.04 til Lov-
utvalget for bedre harmonisering av den kom-
munale helse- og sosiallovgivning forutsatt at 
utvalget ivaretar Stortingets anmodningsved-
tak nr. 63. 

Utvalget ble oppnevnt 21.03.03 og skulle 
etter fristforlengelse vært ferdig til 01.07.04. 
Utvalget har av forsvarlighetshensyn søkt ytter-
ligere fristforlengelse, og Sosialdepartementet 
har i denne forbindelse oppfordret utvalget til 
å ferdigstille sin innstilling innen 01.10.04.» 

Vedtak nr. 68, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at kravet 
til balanse i helseforetakene forskyves fra 2004 
til 2005.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Helsedepartementet har i styringsdokumen-
tene for 2004 til regionale helseforetak av 
30.12.2003 bedt de regionale helseforetakene 
om å oppnå balanse i sine resultatregnskaper 
for 2005. Det vises også til omtale i St.prp. nr. 63 
(2003-2004).» 

Vedtak nr. 102, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen etter fem års prak-
tisering av den nye bioteknologiloven evaluere 
loven og dens virkeområde.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Regjeringen vil fremme en egen melding til 
Stortinget om evaluering av den nye biotekno-
logiloven og dens virkeområde. Det tas sikte 
på at meldingen skal fremmes i løpet av høst-
sesjonen 2009.» 

Vedtak nr. 103, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å bli orientert 
på egnet måte om nye retningslinjer for foster-
diagnostikk og retningslinjer for bruk av ultra-
lyd før de trer i kraft.» 
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Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Retningslinjer for bruk av ultralydundersøkel-
ser i den alminnelige svangerskapsomsorgen 
og i forbindelse med fosterdiagnostikk ble lagt 
frem for Stortinget i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2004.» 

Vedtak nr. 130, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å evaluere ord-
ningen med ressurskrevende brukere fortløp-
ende. Fylkesmennene bes om å ta hensyn til 
særlig tyngende utslag for enkeltkommuner 
ved fordeling av skjønnsmidler.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 24. august 
2004: 

«Vedtaket omtales i St.prp. nr. 63 (2003-2004) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden i 2004, 
og i St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemo-
krati, velferd og økonomi i kommunesektoren 
2005 (kommuneproposisjonen). 

Regjeringen tar sikte på å presentere et opp-
legg for evaluering i statsbudsjettet for 2005. 
I retningslinjene for fordeling av skjønnsmid-
ler vil fylkesmennene bli bedt om å ta hen-
syn til kommuner som har spesielt høye kost-
nader knyttet til ressurskrevende brukere, og 
hvor dette ikke fanges tilstrekkelig opp gjen-
nom inntektssystemet og toppfinansieringsord-
ningen for ressurskrevende brukere.» 

Vedtak nr. 131, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å legge fram 
en evaluering av Rusreform I og II etter tre års 
virketid med særlig vekt på i hvilken grad det 
somatiske og det psykiske helsevernet er orga-
nisert slik at mennesker som har utviklet syk-
dom som følge av rusmiddelavhengighet, gis 
et helhetlig tilbud.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Regjeringen vil på egnet måte legge fram for 
Stortinget en evaluering av Rusreformen (Rus-
reform I og II) etter tre års virketid med blant 
annet vekt på et helhetlig tilbud til rusmiddel-
misbrukere. Helsedepartementet har i brev av 
6. juli 2004 bedt Sosial- og helsedirektoratet 
iverksette nødvendige tiltak for gjennomføring 
av en slik evaluering.» 

Vedtak nr. 132, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede alternativer 
for behandling av rus-og psykiatriproblemer for 
innsatte i fengsler og fremme tiltak som fører 
til at behovet for slik behandling kan tilbys til 
alle som dømmes til fengselsstraff.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 13. september 
2004: 

«Som ledd i oppfølging av Regjeringens hand-
lingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005, 
ble det høsten 2003 nedsatt en arbeidsgruppe 
for å vurdere muligheten for å innføre en ord-
ning med såkalte Drug Courts i Norge. Arbeids-
gruppen vil legge fram sin rapport i 2004. 
Rapporten skal på høring. De berørte depar-
tementer, herunder Helse- og omsorgsdepar-
tementet, vil arbeide videre med tiltak for å 
følge opp forslagene i rapporten etter avsluttet 
høring. 

Sosial- og helsedirektoratet har fått i opp-
drag å utrede alternativer for behandling av rus-
og psykiatriproblemer for innsatte i fengsel.» 

Vedtak nr. 133, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen grundig gjen-
nomgå de ulike faglige vurderinger som nå fore-
ligger i forhold til de endringer i fødetilbud og 
akuttberedskap som er planlagt.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Helse-
og omsorgsdepartementet gi en rapportering 
av departementets håndtering av dette.» 

Vedtak nr. 134, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere behovet 
for CI-operasjoner og om slike operasjoner bør 
tilbys ved flere sykehus.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Helse-
og omsorgsdepartementet legge fram en vur-
dering av om det er behov for å tilby CI-opera-
sjoner ved flere sykehus.» 

Vedtak nr. 135, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere godkjen-
ning og finansiering av Frogner lærings- og 
kompetansesenter for mennesker med psy-
kiske lidelser i forbindelse med fremleggelse 
av Revidert nasjonalbudsjett for 2004.» 
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Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Saken ble omtalt i St.prp. nr. 63 (2003-2004) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.» 

Vedtak nr. 136, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å etablere 
et grunnforskningssenter for ADHD ved Uni-
versitetet i Oslo.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Helsedepartementet har gjennom årets tilde-
lingsbrev gitt Sosial- og helsedirektoratet i opp-
drag å vurdere forslaget om å etablere et grunn-
forskningssenter for ADHD ved Universitetet 
i Oslo.» 

Vedtak nr. 137, 10. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen undersøke hvorfor 
tidsfristen for godkjenning av markedsførings-
tillatelse for legemidler ikke overholdes av Sta-
tens legemiddelverk i enkelte saker der det er 
søkt om markedsføringstillatelse for legemidlet 
også i enkelte andre EØS-land, og underrette 
Stortinget på egnet måte.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Fra 2000 da Norge ble fullverdig medlem av 
det europeiske legemiddelkontoret EMEA, var 
det en for ventning om at antallet rent nasjonale 
søknader om markedsføringstillatelse av lege-
midler ville avta til fordel for EU-prosedyrene. 
Dette har hittil ikke skjedd. Fra 2000 har det 
vært en sterk økning både av nasjonale søkna-
der og søknader gjennom EU-prosedyrene. 

Av ressurshensyn har Legemiddelverket 
ved behandling av nasjonale søknader, under-
søkt om det foreligger eller arbeides med 
utredninger for tilsvarende søknader i andre 
land. Dette har i en del tilfeller tatt lang 
tid. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil i St. 
prp. nr. 1 (2004-2005) komme tilbake med for-
slag til tiltak for at tidsfristen for behandling 
også av denne type søknader skal overhol-
des.» 

Vedtak nr. 138, 10. desember 2003 

«Stortinget ber om at Regjeringen ved behand-
lingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2004 vur-
derer forslag til finansieringsløsning for Selli 
Rehabiliterings- og opptreningssenter.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Saken ble omtalt i St.prp. nr. 63 (2003-2004) Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i stats-
budsjettet medregnet folketr ygden 2004.» 

Vedtak nr. 178, 15.desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram for Stor-
tinget en bred og helhetlig gjennomgang av 
blåreseptordningen, herunder også prosedyrer 
for saksbehandlingen og bevilgningsmessige 
ordninger.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 13. september 
2004: 

«Regjeringen vil i vårsesjonen 2005 fremme en 
egen melding til Stortinget om legemiddelpoli-
tikken, hvor blant annet disse spørsmålene vil 
få en bred gjennomgang og omtale. Det tas 
sikte på å beskrive styrker og svakheter ved 
dagens ordning, ulike modeller for refusjon, 
mulige utviklingstrekk samt forbedringstiltak. 
Behandling av individuelle søknader om refu-
sjon for legemidler vil være et tema i meldingen. 
Departementet foreslår videre i St.prp. nr. 1 
(2004-2005) Helse- og omsorgsdepartementet 
tiltak for å styrke tr ygdeetaten slik at saksbe-
handlingstiden for behandling av søknader om 
individuell refusjon kan reduseres.» 

Vedtak nr. 297, 30. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå 
behandlingstilbudet for kvinner som har vært 
utsatt for kjønnslemlesting, ut fra målsettingen 
om et helhetlig behandlingstilbud som sikrer 
en helhetlig oppfølging så vel sosialmedisinsk 
som kirurgisk, og som bidrar til at kvinnene 
selv frivillig ønsker å kontakte helsevesenet for 
oppfølgende diagnostikk og behandling.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Det er etablert en faggruppe av gynekologer 
ved seks av landets sykehus. I samarbeid med 
Sosial- og helsedirektoratet bygges det opp 
en kompetanse om behandling av omskårne 
kvinner. Ved Ullevål sykehus, som har langt flest 
tilfeller, er det opprettet en «grønn» telefonlinje 
for å lette kontaktmulighetene med sykehuset. 
Faggruppen brukes til å veilede landets øvrige 
gynekologer. Det er i gang en møterunde med 
landets fylkesmenn i regi av Sosial- og helse-
direktoratet der informasjon om tilbudet spres 
til helsesøstre og allmennleger.» 
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Vedtak nr. 322, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringa fremme en sak for 
Stortinget om ordninga med brukerstyrt per-
sonlig assistanse der rettighetsfesting for bru-
kerne, tjenestenes omfang og innhold samt 
ulike modeller for statlig medfinansiering utre-
des. Saka legges frem for Stortinget i innevær-
ende stortingsperiode.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 24. august 
2004: 

«Regjeringen tar sikte på å komme tilbake 
til Stortinget med saken i kommunepropo-
sisjonen for 2006, som legges frem i mai 
2005.» 

Vedtak nr. 414, 9, juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 
2005 legge fram en plan for å øke kapasiteten i 
behandlings- og rehabiliteringstilbudet til rus-
middelmisbrukere.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Helsedepartementet har i juli 2004 sendt ut et 
strategidokument «Bedre behandlingstilbud til 
rusmiddelmisbrukere» med det formål å bedre 
kvalitet på tjenestetilbudet og bidra til bedre og 
mer helhetlig behandlingstilbud til rusmiddel-
misbrukere. Helse- og omsorgsdepartementet 
vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2005 
komme nærmere tilbake til spørsmål knyttet til 
kapasitetsmessige forhold.» 

Vedtak nr. 416, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å utrede opp-
rettelse av biobanker for navlestrengsblod og 
legge fram saken for Stortinget i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett for 2005.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Helsedepartementet har i brev 21. juni 2004 
bedt Sosial- og helsedirektoratet foreta en fag-
lig utredning av spørsmålet om opprettelse av 
biobanker for navlestrengsblod. Utredningen 
vil, som Stortinget har bedt om, bli fremlagt for 
Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonal-
budsjett for 2005.» 

Vedtak nr. 478, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide ny 
lov om xenotransplantasjon, basert på Europa-
rådets retningslinjer av 19. juni 2003, ut fra mål-

settingen om at loven skal tre i kraft fra 1. januar 
2007.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 13. september 
2004: 

«Regjeringen tar sikte på å legge fram for Stor-
tinget i vårsesjonen 2006 en odelstingsproposi-
sjon om xenotransplantasjon.» 

Vedtak nr. 479, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere opp-
rettelse av et organdonorregister eller andre 
tiltak som ledd i å oppnå økt organdonasjon, og 
legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 
2005.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Departementet vil nedsette et utvalg, forank-
ret i Sosial- og helsedirektoratet, som skal vur-
dere organdonorregister og andre aktuelle til-
tak for å oppnå økt organdonasjon. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil orientere Stortinget 
i løpet av våren 2005.» 

Vedtak nr. 515, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 
2005 følge opp avtalen mellom Sosialdeparte-
mentet og vertskommunene inngått i 2001.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 24. august 
2004: 

«Stortingets vedtak vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 for 
2005 for Kommunal- og regionaldepartementet 
og Helse- og omsorgsdepartementet.» 

Vedtak nr. 542, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
delfinansiering av sprøyterom i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005, der den statlige ande-
len minst tilsvarer halvparten av kostnadene for 
etablering og drift av sprøyterom.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Departementet vil på grunnlag av de føringer 
som framkommer i sakens dokumenter, her-
under Innst.O. nr. 104 (2003-2004) komme til-
bake til saken i St.prp. nr 1 (2004-2005) Helse-
og omsorgsdepartementet». 

Vedtak nr. 543, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å bli orientert 
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på egnet måte om forskrift om sprøyterom før 
de trer i kraft.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Regjeringen vil fremme en odelstingsproposi-
sjon med forslag til endringer i midlertidig lov 
2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med loka-
ler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsord-
ning) i løpet av høstsesjonen 2004. Proposisjo-
nen vil inneholde forslag til de lovendringer 
som er nødvendige for at sprøyterommene skal 
kunne bemannes med helsepersonell og for at 
sprøyteromsordningen ellers skal kunne utfor-
mes i tråd med de føringer som ble gitt under 
Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 56 (2003-
2004)Om midlertidig lov om prøveordning med 
lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteroms-
ordning). 

Regjeringen vil i løpet av høsten 2004 fast-
sette forskrifter med nærmere bestemmelser 
om gjennomføringen av ordningen med sprøy-
terom. Stortinget vil bli orientert om forskrif-
tene i forbindelse med fremleggelsen av odels-
tingsproposisjonen om endringer i sprøyterom-
loven.» 

Vedtak nr. 544, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at nød-
vendige lovendringer og forskrifter kommer på 
plass slik at sprøyterommene kan tas i bruk fra 
1. januar 2005.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Det vises til svar på vedtak nr. 543.» 

2.7 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 96, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at 
norske sammendrag av avgjørelser fra Mennes-
kerettighetsdomstolen gjøres tilgjengelig på 
Internett.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 97, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Domstoladministrasjonen om å 
komme tilbake til Stortinget med en gjennom-
føringsplan for de tiltak som må iverksettes for 

at alle rettslokaler skal være tilrettelagt for hør-
selshemmede.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 100, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gi regler om 
behandlingen av klagesaker på embets- og tje-
nestemenn i politi og påtalemyndighet.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Arbeidet med å utrede ulike modeller for 
behandling av klager på politiet er påbegynt. 
Det vil høsten 2004 bli nedsatt en arbeidsgruppe 
med representanter fra Justisdepartementet, 
politiet og Riksadvokatembetet som vil komme 
med forslag til regler om behandling av slike 
klager.» 

Vedtak nr. 101, 2. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte med en evaluering 
av kvaliteten på politijuristenes arbeid etter at 
lovendringene om utvidelse av politijuristenes 
påtalekompetanse har trådt i kraft. Det skal i 
denne forbindelse vurderes hvor vidt politijuris-
tenes kapasitet er tilfredsstillende.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 166, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
en ny vergeordning med faste honorar og styr-
ket opplæring av vergene.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Vergemålsutvalget vil levere sitt forslag til en 
ny vergemålslov ultimo august 2004. Saken vil 
bli omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 285, 12. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for 
en varig ordning med synlig tjenestenummer 
for politi i operativ tjeneste. Samtidig forutset-
tes at politi i sivil har hensiktsmessig legitima-
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sjon som kan fremvises. Nærmere bestemmel-
ser om tjenestenummer og den praktiske gjen-
nomføringen utformes av Regjeringen.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 294, 25. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen så snart som mulig 
om å komme med forslag til en endring i offent-
lighetsloven tilsvarende § 18 annet ledd i forsla-
get til lov om Riksrevisjonen, jf. Innst.O. nr. 54 
(2003-2004).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Regjeringen vil fremme en proposisjon om end-
ring av offentlighetsloven i samsvar med Stor-
tingets anmodningsvedtak slik at den kan bli 
behandlet av Stortinget i høstsesjonen.» 

Vedtak nr. 393, 4. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen gi utvalget som skal 
utrede fornærmedes stilling i straffeprosessen, 
i mandat å vurdere hvordan straffeprosesslo-
ven kan endres på en hensiktsmessig måte slik 
at flere får rett til bistandsadvokat, herunder 
nordmenn som utsettes for grov kriminalitet i 
utlandet.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Ved kongelig resolusjon 2. juli 2004 ble det opp-
nevnt et utvalg for å utrede styrking av fornær-
medes og pårørendes straffeprosessuelle stil-
ling. I mandatet blir utvalget uttr ykkelig bedt 
om å vurdere om den norske bistandsadvokat-
ordningen også bør omfatte enkelte saker der 
norske borgere blir utsatt for grove lovbrudd i 
utlandet. Utvalget har påbegynt sitt arbeid, og 
har frist til 1. januar 2006 for å sluttføre det.» 

Vedtak nr. 395, 4. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en sam-
let tiltakspakke for å redusere straffesaksbe-
handlingstiden som blant annet inneholder en 
gjennomgang av påtalemyndighetenes orga-
nisering, vurdering av avskjæringsregler for 
bevisføring og større grad av skriftlighet i dom-
stolene, mulige endringer i prosessreglene, 
gjennomgang av reglene om advokatsalær og 
en utredning av tidsfrist for uttak av tiltale og 
beramming av straffesak.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Regjeringen vil fortsatt gi høy prioritet til arbei-
det for å legge til rette for en hurtigere behand-
ling av straffesaker. Justisdepartementet arbei-
der med en rekke tiltak og vil legge disse frem 
for Stortinget på en egnet måte, så snart som 
mulig. Dette vil innbefatte en vurdering av for-
slagene i anmodningsvedtaket.» 

Vedtak nr. 481, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen ta de nødvendige 
skritt for å samordne lønnstrekk via en felles 
koordineringsinstans og komme med en frem-
driftsplan for dette i statsbudsjettet for 2005.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
23. august 2004: 

«Regjeringen vil komme med en fremdriftsplan 
for arbeidet med samordning av lønnstrekk i 
Justisdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

2.8	 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Vedtak nr. 7, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 
2003 legge frem sak for Stortinget om konse-
kvensene ved overgangen til et fritt arbeidsmar-
ked innenfor det nye EØS-området hvor spørs-
målet om bruk av overgangsordninger og andre 
tiltak for å forberede landet på arbeidskraftinn-
vandring fra nye medlemsland i EU drøftes.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Spørsmålet om konsekvenser av EØS-utvidel-
sen for arbeidsinnvandring og behovet for over-
gangsordninger, jf. anmodningsvedtak nr. 7 
(2003-2004), er behandlet i kap. 5 i St.meld. nr. 19 
(2003-2004) Et velfungerende arbeidsmarked.» 

Vedtak nr. 8, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem prinsip-
per og fremgangsmåte for fremtidig lokalise-
ring av asylmottak og bosetting av flyktninger 
i RNB 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 8 (2003-2004) er fulgt 
opp i forbindelse med omtalen av programom-
råde 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 63 (2003-
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2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
osv.» 

Vedtak nr. 66, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen oppnevne et utvalg 
for å vurdere konkret utforming av virkemidler 
som kan settes inn innenfor rammen av EØS-
regelverket som følge av bortfall av differensi-
ert arbeidsgiveravgift.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Stortingets anmodning er fulgt opp gjennom 
NOU 2004:15 Regional statsstøtte og EØS-
reglane, som ble lagt frem 23. august 2004.» 

Vedtak nr. 70, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å ta aktivt del i 
arbeidet for å legge et grunnlag for ny nærings-
drift i Årdal og Høyanger i forbindelse med store 
nedleggelser av industriarbeidsplasser. Det må 
tas initiativ overfor nåværende virksomheter, 
fremtidige eier- og investormiljøer og gjennom 
målrettede offentlige virkemidler.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Saken ble behandlet i revidert nasjonalbud-
sjett for 2004, og vil bli fulgt opp i St.prp. nr. 1 
(2004-2005).» 

Vedtak nr. 82, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett for 2004 gi en vur-
dering av om inntektssystemet på en tilfreds-
stillende måte fanger opp de store endringene 
i elevtall som mange fylkeskommuner får de 
neste årene. Spesielt er det viktig å få vurdert 
om behovet for investeringer blir ivaretatt.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Det ble gitt en vurdering i kommuneproposi-
sjonen for 2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)), pkt. 
8.1.» 

Vedtak nr. 90, 28. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innlede særskilte 
forhandlinger med Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune om en hensiktsmessig kompensasjon for 
uttrekk knyttet til kapitalkostnader ved RiT 
2000-utbyggingen.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. septembert 2004: 

«Det ble redegjort for saken i kommunepropo-
sisjonen for 2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)), 
pkt. 9.1. Videre vises det til omtale av vedtak 
nr. 581, 17. juni 2004.» 

Vedtak nr. 158, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen 
sak om utvikling og samordning av innvand-
ringsforskningen i Norge.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 158 (2003-2004) er fulgt 
opp i forbindelse med omtalen av programom-
råde 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 1 (2004-
2005). Spørsmålet drøftes også i en stortings-
melding om det flerkulturelle Norge.» 

Vedtak nr. 159, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen så snart som mulig 
evaluere dagens bosettingsmodell og vurdere 
nye modeller for bosetting av innvandrere i 
kommunene innenfor de vedtatte økonomiske 
rammene og forelegge disse for Stortinget på 
egnet måte. Ordningene må fortsatt være basert 
på frivillighet.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 159 (2003-2004) er fulgt 
opp i forbindelse med omtalen av programom-
råde 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 63 (2003-
2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
osv. Det vises også til programområde 13.20 
Innvandring i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 163, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa leggje fram ei eiga 
sak om asylmottakssituasjonen, herunder tiltak 
for å betre tilhøva mellom asylmottak og lokal-
samfunn, samt aktiviseringstilbod.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 163 (2003-2004) er fulgt 
opp i forbindelse med omtalen av programom-
råde 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 63 (2003-
2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
osv.» 
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Vedtak nr. 164, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede behovet for 
en differensiering av asylmottakene der kom-
petansemottak blir en del av mottakskjeden.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 164 (2003-2004) er fulgt 
opp i forbindelse med omtalen av programom-
råde 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 63 (2003-
2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
osv.» 

Vedtak nr. 165, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa om å forhandle med 
dei enkelte fylkeskommunane for å sikre at det 
blir samsvar mellom endra ansvarsoppgåver 
for barne- og familievern, rusområdet og tek-
niske fagskular og uttrekk i rammeoverførin-
gane som følgje av dette, og at det blir gjort greie 
for saka i kommuneproposisjonen for 2005.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Det blei gjort greie for saka i kommunepropo-
sisjonen for 2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)), 
pkt. 9.2.» 

Vedtak nr. 190, 18. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa vurdera behovet for 
å betre kommunane sitt incentiv til å forvalte 
vass- og avlaupsanlegg ut i frå omsynet til til-
strekkeleg vass- og tenestekvalitet, høg leve-
ringstr yggleik på tenestene og samfunnsøko-
nomisk riktig pris på dei. Stortinget ber Regje-
ringa omtala dette i kommuneproposisjonen for 
2005.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Saka blei omtalt i kommuneproposisjonen for 
2005 (St.prp. nr. 64 (2003-2004)), kapittel 13.» 

Vedtak nr. 223, 10. februar 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å legge fram 
en egen hovedstadsmelding.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Det vil bli orientert om Regjeringens arbeid 
med hovedstadsmeldingen i forbindelse med 
St.prp. nr. 1 (2004-2005). Meldingen vil bli lagt 
fram i 2006.» 

Vedtak nr. 226, 10. februar 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å oppnevne en 
kommisjon til å vurdere lokaldemokratiets vil-
kår og utvikling.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Lokaldemokratikommisjonen ble oppnevnt i 
statsråd 12. mars 2004» 

Vedtak nr. 291, 22. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i samråd med 
berørte bransjer foreta nødvendige forenklin-
ger i prosedyrene for tilsetting av sesongar-
beidskraft til landbruket og grøntsektoren for 
sommeren 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 28. september 2004: 

«Vedtaket ble fulgt opp gjennom tiltak for å 
sikre rask behandling av søknader fra sesong-
arbeidere til landbruket våren og sommeren 
2004, jf. omtale under programområde 13.20 i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 349, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 
2005 redegjøre for erfaringer knyttet til bruk av 
norske velferdsytelser som følge av EØS-utvi-
delsen.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 349 (2003-2004) er 
besvart i forbindelse med omtalen av program-
område 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 1 (2004-
2005).» 

Vedtak nr. 355, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. juni 2004 
legge fram forslag til lov som sikrer at virksom-
heter som benytter arbeidstakere uten arbeids-
tillatelse, skal anmeldes og at de skal idømmes 
betydelige bøter og inndraging av fortjenesten.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Kommunal- og regionaldepartementet har 
fulgt opp anmodningsvedtak nr. 355 (2003-2004) 
i Ot.prp. nr. 77 (2003-2004) om forslag til end-
ringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlen-
dingsloven og allmenngjøringsloven. Denne ble 
lagt fram 28. mai 2004, i samarbeid med Arbeids-
og administrasjonsdepartementet og Finansde-
partementet.» 
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Vedtak nr. 460, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen endre retningslin-
jene for det individrettede boligtilskuddet, slik 
at tilskuddet ikke lenger skal avskrives, men 
innfris ved overdragelse til ny eier.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Saken blir vurdert i St.prp. nr. 1 (2004-2005), i 
tråd med de synspunkt om ytterligere vurdering 
som ble fremført i stortingsdebatten 14. juni 
2004.» 

Vedtak nr. 517, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen snarest utrede og 
endre regelverket slik at det er et vilkår for fami-
liegjenforening til Norge at kvinnen er sikret 
lik rett til skilsmisse i ekteskapskontrakten.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Anmodningsvedtak nr. 517 (2003-2004) er 
besvart i forbindelse med omtalen av program-
område 13.20 Innvandring i St.prp. nr. 1 (2004-
2005).» 

Vedtak nr. 518, 17. juni 2004 

«Stortinget opphever anmodningsvedtak 
nr. 612 av 19. juni 2003.» 

Vedtak nr. 580, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om selskapsskatte-
reformen i begynnelsen av oktober 2004, hvor 
flere mulige modeller utredes.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Det tas sikte på å fremme egen sak for Stor-
tinget i oktober 2004.» 

Vedtak nr. 581, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen gi en endelig kom-
pensasjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune 
med til sammen 55 mill. kroner gjennom 
skjønnsmidler i 2004 og 2005.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Vedtaket vil bli fulgt opp i forbindelse med 
budsjettproposisjonen for 2005.» 

Vedtak nr. 582, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram et opp-
legg i forbindelse med budsjett for 2005 om å 
tildele driftsmidler til Human Rights Ser vice i 
en størrelse på 2 mill. kroner fra 1. januar 2005.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

«Vedtaket vil bli fulgt opp i forbindelse med 
budsjettproposisjonen for 2005» 

2.9 Kultur- og kirkedepartementet 

Vedtak nr. 77, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en eva-
luering av Den kulturelle skolesekken i løpet 
av våren 2006 og legge denne fram for Stortin-
get.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«I overensstemmelse med Stortingets vedtak 
ved behandlingen av St.meld. nr. 38 (2002-2003) 
vil Regjeringen gjennomføre en evaluering av 
Den kulturelle skolesekken i løpet av våren 
2006. Resultatene av evalueringen vil bli lagt 
fram for Stortinget.» 

Vedtak nr. 78, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at mest 
mulig av de tildelte midlene kommer barna til 
gode gjennom kulturopplevelser, og vil derfor 
øke andelen av midlene fra Den kulturelle sko-
lesekken som går til lokale tiltak til 70 prosent 
i 2004 og 80 prosent i 2005. Midlene skal gå 
uavkortet til tiltak i kommunene, og departe-
mentet må komme tilbake til Stortinget med en 
vurdering av hvordan dette best kan sikres.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Modellen for fordeling av midler til Den kultu-
relle skolesekken er i 2004 endret i samsvar med 
Stortingets forutsetninger ved behandlingen 
av St.meld. nr. 38 (2002-2003). Regjeringen har 
orientert om modellen i St.meld. nr. 64 (2003-
2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi 
i kommunesektoren 2004. Vi viser for øvrig til 
St.prp. nr. 1 (2004-2005), hvor det redegjøres 
for erfaringer fra skoleåret 2003/2004 og for-
delingen av midler for skoleåret 2004/2005.» 
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Vedtak nr. 79, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn ved 
fordelingen av midler til Den kulturelle skole-
sekken at det innenfor den sentrale ordningen 
settes av midler til utvidelse av Rikskonserte-
nes skolekonsertordning.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«I fordelingen av sentrale midler til Den kul-
turelle skolesekken 2004-2005 er Rikskonser-
tene tilgodesett med 19 mill. kroner. Dette er 
tilstrekkelig til å innlemme de kommunene som 
per 2003 stod på venteliste for å komme med i 
Rikskonsertenes skolekonsertordning.» 

Vedtak nr. 81, 27. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ overfor 
institusjoner på kunst- og kulturområdet med 
sikte på at samlingene i større grad kan bli 
tilgjengelig for allmennheten, privatpersoner, 
næringsliv og offentlige virksomheter, for ek-
sempel gjennom utlån/utleie av kunst- og kul-
turgjenstander.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Det vises til redegjørelse i St.prp. nr. 1 (2004-
2005) for de initiativer som er tatt overfor insti-
tusjoner på kunst- og kulturområdet om saken. 
Regjeringen vil også omtale saken i stortings-
meldingen om kultur og næring.» 

Vedtak nr. 141, 11. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å samle 
bevilgningene til Frifond i Kultur- og kirkede-
partementet.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Det vises til behandlingen av denne saken i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 142, 11. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det 
nedsettes en arbeidsgruppe som utreder spørs-
målet om bygging og drift av en nasjonal kul-
turbåt og legge saken fram for Stortinget.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Kultur- og kirkedepartementet har bedt Norsk 
kulturråd foreta en utredning av saken. Saken 
vil bli lagt fram for Stortinget som forutsatt i 
Stortingets vedtak.» 

Vedtak nr. 143, 11. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. mars 2004 
legge fram for Stortinget egen sak som vurde-
rer de økonomiske rammebetingelser for norsk 
filmpolitikk.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding 
om økonomiske rammebetingelser for filmpro-
duksjon, St.meld. nr. 25 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 212, 27. januar 2004 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike til-
tak mot svartebørshandel, herunder en vurde-
ring av et lovforbud, og på egnet måte komme 
tilbake til Stortinget med en sak om dette.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Kultur- og kirkedepartementet nedsatte en 
egen arbeidsgruppe på administrativt nivå 
bestående av representanter fra Justisdepar-
tementet, Barne- og familiedepartementet og 
Kultur- og kirkedepartementet til å utrede 
saken. Oppfølging av arbeidsgruppens rapport 
av 10.5. d.å. er omtalt i St.prp. nr. 63 (2003-
2004) hvor det bl.a. er uttalt at: «Kultur- og 
kirkedepartementet vil med det første sende 
arbeidsgruppens rapport på høring. Regjerin-
gen vil etter dette komme tilbake til Stortinget 
på egnet måte.» Komiteen har i Innst.S. nr. 250 
(2003-2004) tatt omtalen til etterretning.» 

Vedtak nr. 298, 1. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en stor-
tingsmelding om forholdet mellom kunst/kul-
tur og næringsliv.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Det er under utarbeidelse en stortingsmelding 
om kultur og næring med sikte på fremleggelse 
våren 2005.» 

Vedtak nr. 299, 1. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen utrede mulighe-
ter for etablering av et dokumentasjonssenter 
for populærmusikk, og i denne sammenheng 
starte en prosess med utredning med tanke på 
etablering av et museum/ opplevelsessenter for 
norsk pop- og rockhistorie.» 
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Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Kultur- og kirkedepartementet har bedt ABM-
utvikling foreta en utredning av saken i sam-
svar med Stortingets vedtak.» 

Vedtak nr. 300, 1. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringa gi Førde Interna-
sjonale Folkemusikkfestival status som knute-
punktinstitusjon.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Det vises til behandlingen av dette spørsmålet 
i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 301, 1. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen å vurdere en etab-
lering av et Nasjonalt Bergkunstsenter i nær 
tilknytning til Alta Museum i samarbeid med 
Finnmark fylkeskommune.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Kultur- og kirkedepartementet har bedt ABM-
utvikling foreta en utredning av saken i sam-
svar med Stortingets vedtak.» 

Vedtak nr. 302, 1. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å samle 
bevilgningene til Frifond i ett departement fra 
og med 2005.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Det vises til behandlingen av dette spørsmålet 
i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 408, 9. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
stortingsmeldingen om kultur og næring legge 
frem en gjennomgang av ulike tiltak som kan 
bidra til at flere utenlandske filmer produseres 
i Norge, slik at dette kan behandles i innevær-
ende stortingsperiode.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 
26. august 2004: 

«Dette spørsmålet vil bli drøftet i stortingsmel-
dingen om kultur og næring, som er forutsatt 
fremmet våren 2005.» 

2.10 Landbruks-og matdepartementet


Vedtak nr. 120, 9. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringa vurdere forholdet 
mellom bruk av sikringstiltak og erstatningar 
generelt og samtidig vurdere korleis ein best 
kan førebygge skadar og ulukker og andre sam-
funnsproblem på bakgrunn av klimaendringar 
meir spesielt.» 

Landbruksdepartementet uttaler i brev 
9. september 2004: 

«Regjeringa vil i haustsesjonen 2004 leggje fram 
for Stortinget forslag om endringar i natur-
skadelova og naturskadeforsikringslova. Land-
bruks- og matdepartementet vil også setje i 
verk ein full gjennomgang av naturskadeord-
ninga der mellom anna forholdet mellom bruk 
av sikringstiltak og erstatningar generelt vil gå 
inn. Saka vil bli lagt fram for Stortinget seinare. 

Når det gjeld vurdering av korleis ein kan 
førebygge skadar og ulukker og andre sam-
funnsproblem på bakgrunn av klimaendrin-
gar meir spesielt, viser vi til St.meld. nr. 39 
(2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-
militært samarbeid som nyleg er lagt fram. Her 
går det fram at Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap er gitt i oppdrag å gjennom-
føre ei utgreiing som ser nærmare på trygg-
leiksmessige og beredskapsmessige utfordrin-
gar knytt til klimaendringar. Utgreiinga skal 
også innehalde ei vurdering av mulige konse-
kvensar, forslag til forskingsområde og forslag 
til tiltak.» 

Vedtak nr. 197, 18. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at maksi-
malt 80 prosent av utgiftene til Mattilsynet kan 
dekkes av avgifter og gebyrer.» 

Landbruksdepartementet uttaler i brev 
9. september 2004: 

«Stortingets anmodning om at maksimalt 80 
prosent av utgiftene til Mattilsynet kan dekkes 
av avgifter og gebyrer legges til grunn i Regje-
ringens budsjettarbeid og vil bli fulgt opp i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Landbruks- og mat-
departementet.» 

2.11 Miljøverndepartementet 

Vedtak nr. 6, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en over-
sikt over hvorledes norske utslippskrav og mil-
jøavgifter skiller seg fra de land norske bedrifter 
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konkurrerer med, først og fremst innen EØS-
området, Amerika, Canada, Australia og Japan 
og legge frem sak for Stortinget om fordeler 
og ulemper av en eventuell harmonisering, og 
konsekvensene for å nå Kyoto-målene.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Saken presenteres for Stortinget i nasjonal-
budsjettet for 2005.» 

Vedtak nr. 336, 13. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen opprette en rovvilt-
for valtning basert på åtte forvaltningsregioner 
for rovvilt. Grensene for rovviltfor valtningen 
skal følge fylkesgrensene, og regionene innde-
les slik: 
–	 Region 1: Sogn og Fjordane, Hordaland, 

Rogaland og Vest-Agder 
–	 Region 2: Aust-Agder, Telemark, Vestfold og 

Buskerud 
–	 Region 3: Oppland 
–	 Region 4: Akershus, Oslo og Østfold 
–	 Region 5: Hedmark 
–	 Region 6: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

og Møre og Romsdal 
–	 Region 7: Nordland 
–	 Region 8: Troms og Finnmark.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Miljøverndepartementet sendte i juni 2004 
brev til berørte fylkeskommuner og Sametin-
get om forslag til medlemmer til de åtte nye 
regionale rovviltnemndene. Departementet vil 
høsten 2004 sende på bred høring en forskrift 
som blant annet skal regulere ansvar og myn-
dighet til de åtte nemndene. I tråd med St.meld. 
nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur tas det 
sikte på iverksetting av en rovviltfor valtning 
basert på åtte forvaltningsregioner fra 1. april 
2005.» 

Vedtak nr. 337, 13. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et nytt 
for valtningsområde for ynglende ulv. Det nye 
for valtningsområdet har følgende avgrensing: 
–	 Akershus: Hele fylket med unntak av kom-

munene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerd-
rum og Nittedal øst for Nitelva. 

–	 Oslo: Hele fylket. 
–	 Østfold: Hele fylket. 
–	 Hedmark: Hele fylket med unntak av kom-

munene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, 
Ringsaker, Åsnes vest for Glomma, Våler 
vest for Glomma, Elverum vest for Glomma, 

Åmot vest for Glomma, Stor-Elvdal, Renda-
len, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga 
og Os.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Nytt for valtningsområde for ynglende ulv ble 
fastsatt av Stortinget 13. mai 2004, og ble gjort 
gjeldende fra samme dato.» 

Vedtak nr. 338, 13. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen opprette en ord-
ning hvor forvaltningsregionene får en egen 
pott penger blant annet til fordeling til kommu-
ner som har store rovviltbelastninger. Kommu-
nene skal selv stå fritt til å velge hvilke rovvil-
trelaterte tiltak de vil bruke pengene til.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Regjeringen vil følge opp spørsmålet i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2005.» 

Vedtak nr. 339, 13. mai 2004 

«Erstatningsordningen for rovviltskader skal 
fortsatt ligge i Miljøverndepartementet. Ord-
ningen skal innrettes slik at en betydelig del av 
erstatningene gis som forhåndsutbetaling som 
insentiv til iverksettelse av forebyggende tiltak, 
men det skal fortsatt gis skjønnsmessig erstat-
ning for udokumentert tap. 

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med endringer og utvidelse av Regjeringens 
foreslåtte ordning, som tar hensyn til at det fort-
satt er behov for skjønnsmessige erstatningsut-
betalinger, basert på at mye tap er vanskelig å 
dokumentere på tross av iverksettelse av fore-
byggende tiltak. 

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
til Stortinget med en egen sak om dette, senest i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2006. Inntil 
ny ordning gjennomføres, videreføres dagens 
ordning.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Regjeringen vil utvikle en ny erstatningsord-
ning for rovviltskader i tråd med Stortingets 
føringer, og komme tilbake til spørsmålet senest 
i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.» 

Vedtak nr. 340, 13. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen forvalte rovdyrene 
basert på nasjonale bestandsmål med følgende 
bestander: 
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–	 Ulv: 3 årlige ynglinger innenfor den nye 
ulvesonen. 

–	 Bjørn: 15 årlige ynglinger. 
–	 Jerv: 39 årlige ynglinger, derav 3 i Finn-

mark. 
–	 Gaupe: 65 årlige ynglinger, derav 4 i Finn-

mark. 
– Kongeørn: 850-1200 hekkede par. 
Det forutsettes at når det gjelder fordeling av 
rovdyrene innenfor de enkelte regioner, må 
Regjeringen ta hensyn til at det samlede trykket 
av rovdyr ikke skal øke i de regioner det er mye 
fra før, snarere bør antallet dyr gå ned. Dette 
også sett i lys av at antallet bjørn og jerv nå går 
ned i forhold til Regjeringens forslag. Endelig 
fordeling skal skje i samråd med de regionale 
viltnemndene, og rovdyrene må for valtes på en 
bærekraftig og økologisk måte.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Nasjonale bestandsmål for alle rovviltarter ble 
bestemt av Stortinget 13. mai og gjort gjeldende 
fra samme dato. Med utgangspunkt i nasjonale 
bestandsmål vil Miljøverndepartementet i tråd 
med Stortingets forutsetninger foreslå nasjo-
nale bestandsmål for hver av de åtte forvalt-
ningsregionene for rovvilt. Disse vil bli sendt 
på en bred høring høsten 2004 før endelig fast-
settelse.» 

Vedtak nr. 341, 13. mai 2004 

«Stortinget legger til grunn at de tiltak som for-
likspartnerne omtaler i innstillingen til rovvilt-
meldingen, legges inn under Miljøverndepar-
tementet.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Regjeringen vil følge opp spørsmålet i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2005.» 

2.12 Moderniseringsdepartementet 

Vedtak nr. 247, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for 
å øke takten i bredbåndsutbyggingen slik at 
målet om bredbånd til alle husstander, bedrif-
ter og offentlige institusjoner kan nås i løpet av 
2007. Regjeringen bes kommentere status for 
framdrift i budsjettene.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgin-

gen av dette vedtaket ved omtale i Modernise-
ringsdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 248, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge inn en økning 
i statsbudsjettet for 2005, under HØYKOM, for 
å stimulere til økt bruk av bredbånd.» 

Arbeids- administrasjonsdepartementet uttaler i 
brev 23. august 2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgin-
gen av dette vedtaket ved omtale i Modernise-
ringsdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 249, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 
2005 legge inn et beløp som skal brukes i geo-
grafiske områder hvor en helt klart ser at det 
ikke er mulig med en markedsregulert utbyg-
ging. Premissene for bruken av midlene klar-
gjøres i budsjettet for 2005.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgin-
gen av dette vedtaket ved omtale i Modernise-
ringsdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 250, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
framleggelsen av budsjettet for 2005, å utrede 
spørsmålet om et eget fond for å øke takten 
i utbyggingen av bredbånd. Regjeringen bes i 
denne sammenhengen å se på EUs bruk av 
strukturfond og Sveriges erfaringer med bruk 
av bredbåndsfond.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Regjeringen vil komme tilbake til oppfølgin-
gen av dette vedtaket ved omtale i Modernise-
ringsdepartementets St.prp. nr. (2004-2005).» 

Vedtak nr. 264, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen, i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005, redegjøre for hvordan 
regelverket om forenklet melding kan praktise-
res slik at det i minst mulig grad blir til byrde 
for små og mellomstore bedrifter.» 

Arbeids- administrasjonsdepartementet uttaler i 
brev 23. august 2004: 

«Regjeringen følger opp Stortingets vedtak ved 
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en omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Moder-
niseringsdepartementet, under programkate-
gori 01.50 Konkurranse- og prispolitikk.» 

2.13	 Nærings- og 
handelsdepartementet 

Vedtak nr. 196, 18. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stor-
tinget spørsmålet om statlig deltakelse ved en 
emisjon i Agri, dersom slik emisjon skjer før 
Stortinget har ferdigbehandlet den varslede 
saken om statlig eierskap.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Nærings-og handelsdepartementet vil komme 
tilbake til Stortinget dersom det blir foreslått 
emisjonsfullmakter i Yara utover de fullmakter 
som ble gitt ved etableringen av selskapet, jf. 
omtale under Yara International ASA i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 252, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen fremlegge en egen 
sak om BaneTele for Stortinget, herunder eier-
skap og BaneTeles rolle i bredbåndsutbyggin-
gen.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Departementet vil på egnet måte fremme sak 
for Stortinget.» 

Vedtak nr. 461, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om at ilagt doku-
mentavgift ved omorganisering av Statkraft blir 
kompensert med et tilsvarende beløp.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Det vises til omtale av saken i St.prp. nr. 1 
(2004-2005).» 

Vedtak nr. 465, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge aksjelovens 
normalregler til grunn ved fastsettelsen av 
utbytte fra Statkraft SF.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Stortinget bestemmer utbyttet fra Statskraft 

SF for regnskapsåret 2004. Det vises til Regje-
ringens budsjettforslag og omtale i St.prp. nr. 1 
(2004-2005).» 

Vedtak nr. 471, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå kon-
kurransesituasjonen for norsk offshorerettet 
verkstedindustri i forhold til andre EØS-land 
med spesiell fokus på uriktig bruk av statsstøtte 
i andre EØS-land.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Nærings- og handelsdepartementet vil gjen-
nomføre et prosjekt som kartlegger konkur-
ransesituasjonen for norsk offshorerettet verk-
stedsindustri i henhold til vedtaket. Nærings-og 
handelsdepartementet vil ta initiativ til etable-
ring av en prosjektgruppe bestående av berørte 
departementer. Prosjektgruppen vil ta stilling 
til prosjektets mandat, tidsplan og gjennomfø-
ring.» 

Vedtak nr. 493, 15. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringa jobbe aktivt interna-
sjonalt for eit felles nordisk vedtak om å avvikla 
ordninga med nettolønn på ferjetrafikken.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Det er gjort greie for arbeidet med saka i omta-
len under kap. 909 i St.prp. nr. 1 (2004-2005) frå 
Nærings- og handelsdepartementet.» 

Vedtak nr. 494, 15. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringa gjenoppretta ein 
eigen garantiordning for byggjelån til skip slik 
at norske verft vert sikra tilgang på garantiar 
og med det lån.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Saka er vurdert i samband med statsbudsjet-
tet for 2005 og det visast til omtale i St.prp. nr. 1 
(2004-2005)» 

Vedtak nr. 495, 15. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringa syte for at GIEK vert 
brukt meir aktivt for å fremme auka aktivitet i 
verftsnæringa.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Nærings- og handelsdepartementet har drøfta 
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med GIEK kva for tiltak som kan vere rele-
vante for å fremje auka aktivitet i verftsnæringa. 
Regjeringa vil komme tilbake til denne saka i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 496, 15. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen om å etablere nye 
utviklingsmidler som innenfor rammene av 
EØS-avtalen kan gi norske verft fortrinn i utvik-
ling og bygging av de fem gassferjene.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Det vises til St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til 
vekst– for norsk skipsfart og de maritime nærin-
ger. I denne meldingen heter det at Regjerin-
gen vil opprette et eget innovasjonsprogram for 
maritim bransje. Dette programmet skal bidra 
både innen grunnleggende forskning, anvendt 
forskning og utvikling av produkter og tjenes-
ter. Regjeringen vil komme tilbake til dette i 
forbindelse med fremleggelsen av St.prp. nr. 1 
(2004-2005).» 

Vedtak nr. 571, 18. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at Sjø-
fartsdirektoratet gjeninnfører ordningen med 
gebyrfritak for verneverdige fartøyer.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Som ledd i oppfølgingen av Stortingets anmod-
ningsvedtak har Nærings- og handelsdeparte-
mentet i brev av 5. juli 2004 bedt Sjøfartsdirek-
toratet innføre et generelt gebyrfritak for alle 
direktoratets tjenester i forbindelse med verne-
verdige fartøy fra 1. juli 2004. Videre er Sjøfarts-
direktoratet bedt om å tilbakebetale innbetalte 
årsgebyr for 2004. Ordningen gjelder for fartøy 
som står oppført på Riksantikvarens liste over 
verneverdige fartøy.» 

2.14 Olje- og energidepartementet 

Vedtak nr. 69, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget våren 2004 med forslag til hvordan 
man kan øke bruken av gass innenlands på 
en miljøvennlig måte. Innovasjonsselskapet i 
Grenland gis i oppdrag å etablere et nasjonalt 
gassteknologiprogram for å drive frem miljø-
vennlig bruk av gass til energiformål inkludert 
CO2-håndtering. Det vurderes også en eventu-
ell utvidelse av selskapets virksomhet til å om-

fatte bruk av gass i industrielle prosesser og 
løsninger for hydrogen som energibærer. Sel-
skapet etableres i løpet av 2004. Det må snarest 
etableres en støtteordning for bygging av pilot-
anlegg for gasskraftverk med CO2-håndtering, 
og partene ber Regjeringen legge frem sak for 
Stortinget om dette senest i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2004.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringens oppfølging av vedtaket ble omtalt 
i St.prp. nr. 63 (2003-2004) og i St.meld. nr. 47 
(2003-2004) Om innovasjonsverksemda for mil-
jøvennlege gasskraftteknologiar mv. I forbin-
delse med behandlingen av St.prp. nr. 63 (2003-
2004) ble det vedtatt å opprette et fond på 2 mrd, 
der avkastningen skal gå til å støtte utprøving 
og demonstrasjon av miljøvennlig gasskrafttek-
nologi. I St.meld. nr. 47 (2003-2004) er det gjort 
nærmere rede for etableringen av innovasjons-
virksomheten i Grenland. Det er foreslått at 
virksomheten skal organiseres som et forvalt-
ningsorgan med særskilte fullmakter. Gjennom 
bruk av avkastning fra fondets kapital skal orga-
net bidra til utvikling av de mest kostnadseffek-
tive og robuste teknologiene for gasskraftverk 
med CO2-håndtering.» 

Vedtak nr. 116, 8. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom-
gang av NVEs regelverk med hensyn til god-
kjenning av nettselskapenes årlige inntekts-
rammer, for å gjøre dette mer treffsikkert, og 
utjevne kostnadene på en bedre måte. Gjenn-
omgangen foretas i forbindelse med Revidert 
budsjett 2004.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen foretok denne gjennomgangen 
i forbindelse med Revidert budsjett 2004, jf. 
St.prp. nr. 63 (2003-2004) og Innst.S. nr. 250 
(2003-2004).» 

Vedtak nr. 358, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen videreføre utred-
ningen av CO2-injeksering i olje- og gassfelt på 
sokkelen, og at den samfunnsøkonomiske og 
miljømessige gevinsten tillegges stor vekt.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Olje- og energidepartementet vil legge frem 
resultatet av arbeidet med CO2 for økt oljeut-
vinning i statsbudsjettet for 2006.» 
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Vedtak nr. 359, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til å 
utrede en ny generasjon kraftkontrakter for 
kraftforedlende industri, tilpasset industriens 
behov for kraft til konkurransedyktige priser 
og med klare effektiviseringsmål innenfor EØS-
regelverket.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen tar sikte på komme tilbake til Stor-
tinget med en omtale av disse spørsmålene i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005). Det er i tråd med det 
daværende statsråd Steensnæs uttalte i debat-
ten i Stortinget 18.5.2004.» 

Vedtak nr. 360, 18. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en grundig 
evaluering av energiloven, spesielt når det gjel-
der oppdekningsplikten og forsyningssikkerhe-
ten, og komme tilbake til Stortinget med even-
tuelle forslag til endringer.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen skal legge fram en odelstingspro-
posisjon våren 2005 om enkelte endringer i ener-
giloven, blant annet som følge av EUs andre 
eldirektiv. En tar sikte på å legge fram evalue-
ringen i denne proposisjonen.» 

Vedtak nr. 468, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen utvide sameksi-
stensutvalget med representanter med miljø-
faglig og juridisk kompetanse.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Når arbeidet i sameksistensgruppen gjenopp-
tas vil personer med miljøfaglig og juridisk 
kompetanse tas inn.» 

Vedtak nr. 469, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med 
oljeselskapene og leverandørindustrien foreta 
en gjennomgang av prosjektene nevnt i Innst.S. 
nr. 249 (2003-2004) som planlegges på norsk 
sokkel, og vurdere tiltak slik at de kan gjen-
nomføres og fremskyndes.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Departementet vil orientere Stortinget så 
snart dette arbeidet er gjennomført.» 

Vedtak nr. 470, 14. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til 
hensiktsmessige virkemidler for å stimulere til 
bruk av CO2 som tr ykkstøtte for økt utvinning 
på norsk sokkel. Videre ber Stortinget Regje-
ringen vurdere ytterligere insentivordninger 
for økt haleproduksjon. Vurderingene bes lagt 
frem snarest mulig og senest i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2006.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Olje- og energidepartementet vil legge frem 
resultatet av arbeidet med insentivordninger 
for CO2 til økt oljeutvinning og for økt halepro-
duksjon i statsbudsjettet for 2006.» 

2.15 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 3, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede hvilke 
besparelser som kan oppnås i form av bedre 
konkurranseforhold for næringslivet og sparte 
liv og skader i trafikken ved å bygge ut stam-
veinettet til 4 felts motor vei med midtskille på 
strekninger med større trafikk enn 10 000 ÅDT 
og tofelts motorveistandard på det øvrige stam-
veinettet, samt et overslag for de investerings-
kostnader en eventuell slik utbygging vil med-
føre. Dette legges frem for Stortinget i Nasjo-
nal Transportplan.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«I St.meld. nr 24 (2003-2004) Nasjonal Trans-
portplan 2003-2004 omtales Statens vegvesens 
langsiktige strategi for standardheving på hele 
stamvegnettet. Anmodningsvedtaket vil bli 
videre fulgt opp i St.prp. nr 1 (2004-2005), hvor 
det vil bli redegjort for utbyggingskostnader, 
trafikksikkerhetsgevinster og tidsbesparelser 
ved utbyggingsstrategien som skisseres i ved-
taket.» 

Vedtak nr. 109, 5. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 
2004 komme tilbake til Stortinget med en sak 
om Hurtigrutemuseet, inkludert en gjennom-
gang/kartlegging av de økonomiske forhold 
rundt framtidig investering og drift.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«På grunn av behovet for å innhente ekstern 
bistand i kartleggingsarbeidet, ble det i St.prp. 
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nr. 62 (2003-2004) orientert om at Regjeringen 
vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 
2005.» 

Vedtak nr. 245, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen bidra til løsninger 
som kan skape reell konkurranse i bredbånds-
markedet.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket ved en 
omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Samferd-
selsdepartementet. I Moderniseringsdeparte-
mentets budsjettproposisjon for 2005 vil det 
for øvrig bli gitt en samlet framstilling av alle 
anmodningsvedtakene i tilknytning til Stortin-
gets behandling av St.meld. nr. 49 (2002-2003) 
Breiband for kunnskap og vekst.» 

Vedtak nr. 246, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen etablere en ordning 
med informasjonsplikt når det offentlige gjen-
nomfører gravevirksomhet, slik at muligheten 
for samtidig legging av rørgater for strekking 
av fiber, sikres.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket ved en 
omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Samferd-
selsdepartementet. I Moderniseringsdeparte-
mentets budsjettproposisjon for 2005 vil det 
for øvrig bli gitt en samlet framstilling av alle 

Tabell 2.1 Samferdselsformål 

anmodningsvedtakene i tilknytning til Stortin-
gets behandling av St.meld. nr. 49 (2002-2003) 
Breiband for kunnskap og vekst.» 

Vedtak nr. 251, 9. mars 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005 å fremlegge en vur-
dering av samordning av utbygging av bred-
bånd.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket ved en 
omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Samferd-
selsdepartementet. I Moderniseringsdeparte-
mentets budsjettproposisjon for 2005 vil det 
for øvrig bli gitt en samlet framstilling av alle 
anmodningsvedtakene i tilknytning til Stortin-
gets behandling av St.meld. nr. 49 (2002-2003) 
Breiband for kunnskap og vekst.» 

Vedtak nr. 483, 15. juni 2004 

1. Ramme 
Stortinget ber Regjeringa auke ramma til sam-
ferdselsformål med 22 mrd. kroner i perioden 
2006-2015 i høve til St.meld. nr. 24 (2003-2004). 
Stortinget ber Regjeringa nytte dei auka løyvin-
gane med slik fordeling, jf. tabell 2.1. 

2. Vegar 
Stortinget ber Regjeringa om å nytta den auka 
ramma til stamvegar med 4 mrd. kroner i NTP-
perioden 2006-2015 til fylgjande forsering av og 

2006-2015 Pr.år 

Veg: 
Stamveger 4 mrd. kroner 0.4 mrd. kroner 
Øvrige riksvegar 5 mrd. kroner 0.5 mrd. kroner 
Rassikring 1 mrd. kroner 0.1 mrd. kroner 

Jernbane: 
Investeringar i lina 10 mrd. kroner 1 mrd. kroner 

Andre kollektivtiltak: 
Insetivordninga 1 mrd. kroner 0.1 mrd. kroner 
Alt. bruk av riksvegmidlar til koll. føremål 0.5 mrd. kroner 0.05 mrd. kroner 

Kystverket: 0.5 mrd. kroner 0.05 mrd. kroner 

Totalt: 22 mrd. kroner 2.2 mrd. kroner 
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ekstra løyving til stamvegsprosjekt i perioden 
2006-2015, jf. tabell 2.2. 

Stortinget ber Regjeringa om å nytta den 
auka ramma til øvrige riksvegar med 5 mrd. 
kroner etter same fordelingsnøkkel som i sitt 
forslag i St.meld. nr. 24 (2003-2004), jf. tabell 2.3. 

Fordelinga av dei auka rammene må kunna 
vurderast nærare i samband med handlingspla-
nane og budsjettet for det einskilde år, slik at 
det vert god framdrift i dei einskilde prosjekt og 
at prosjekt vert gjennomførte ganske løpande. 

Tabell 2.2 Stamvegar 

3. Jernbane 
Stortinget ber Regjeringa auke ramma til jern-
baneføremål med 10 mrd. kroner i perioden 
2006-2015. Stortinget ber Regjeringa sørge for 
at dei auka rammene gjer det mogleg å forsera 
prosjekt som alt er inne i ramma, samt å ta inn 
nye prosjekt i tråd med Jernbaneverket sitt sat-
singsalternativ 2B. 

Rekkefylgje kan fråvikast dersom det er 
naudsynt ut frå dei einskilde prosjekt sin plan-
status e.l. 

Korridor 1. Oslo-Svinesund 
Forsering av E6 

Korridor 2. Oslo-Ørje/Magnor 
Forsering av E18 
Forsering av rv 2 
Rv 2, auka løyving 
Rv 35 Jevnaker-Olimb, auka løyving 

Korridor 3. Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger 
E18 Kristiansand-Grimstad, auka standard og ekstra parsell, ev. E39 vest for 

Kristiansand 
E39 Vigeland-Osestad, forsering 
Rv 23 Måna-Lier, statleg løyving 
Rv 150 Ulvensplitten, auka løyving 

Korridor 4. Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim 
E39 Stavanger-Ålesund, auka løyving 
E39 Ålesund-Trondheim/Høgkjølen, løyving 

Korridor 5. Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Førde 
E134 Århus-Gvammen, statleg løyving 
E16 Hamang-Wøyen 
E16 Steinfjordsbrua, statleg løyving 
Rv 7/rv 52 Sokna-Ørgenvik, forsering, auka løyving 
E16 Øye-Borlaug 

Korridor 6. Oslo-Trondheim med armar til Ålesund og Trondheim 
Rv 4 Oppland, forsering 
Fossumdiagonalen, auka løyving 
E6 Oppland, auka løyving 
Soknedalen, forsering, auka løyving 
Oppdal sentrum, statleg løyving 

Korridor 7. Trondheim-Bodø med armar til svenskegrensen 
E6 strekningvise utbetringar i Nord-Trøndelag, herunder Nes bru, statleg 

løyving 
Helgelandspakka, statleg løyving 
Rv 80 Fauske-Bodø, statleg løyving 

Korridor 8. Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes med arm til Lofoten mv. 
E6 Nar vik-Bjerkvik 
E6 Vest for Alta, auka løyvingar 

300 mill. kroner 
100 mill. kroner 

250 mill. kroner 

150 mill. kroner 
150 mill. kroner 

1 000 mill. kroner 
100 mill. kroner 

300 mill. kroner 
100 mill. kroner 
50 mill. kroner 

150 mill. kroner 
100 mill. kroner 

200 mill. kroner 
200 mill. kroner 
100 mill. kroner 
50 mill. kroner 

150 mill. kroner 
150 mill. kroner 
100 mill. kroner 

100 mill. kroner 
200 mill. kroner 
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Tabell 2.3 Forslag til fordeling av ramma til øvrige riksvegar 

Fylke Regjeringa Regjeringa Ap 2006- Ap 2010- Ap samla Totalt Aps 
2006-2009 2010-2015 NTP totalt 2009 2015 påplussing alternativ 

Østfold 200 610 810 60 210 270 1080 
Akershus 490 760 1250 160 240 400 1650 
Oslo 550 770 1320 180 240 420 1740 
Hedmark 150 340 490 40 120 160 650 
Oppland 140 300 440 40 90 130 570 
Buskerud 430 470 900 140 150 290 1190 
Vestfold 170 470 640 60 150 210 850 
Telemark 310 400 710 100 120 220 930 
Aust-Agder 150 330 480 40 120 160 640 
Vest-Agder 220 360 580 80 120 200 780 
Rogaland 530 660 1190 180 210 390 1580 
Hordaland 850 1030 1880 280 330 610 2490 
Sogn og 
Fjordane 330 630 960 120 210 330 1290 
Møre og 
Romsdal 570 490 1060 180 150 330 1390 
Sør-Trøn-
delag 190 430 620 60 150 200 830 
Nord-
Trøndelag 210 240 450 60 90 150 600 
Nordland 300 400 700 100 120 220 920 
Troms 200 420 620 60 150 210 830 
Finnmark 180 120 300 60 30 90 390 

Sum 6170 9230 15400 2000 3000 5000 20400


Alle tall i mill. 2004 kroner 

Det er ein føresetnad at den auka ramma til 
jernbaneføremål skal kunna finansierast med 
lån og at ekstrasatsinga kan løyvast over stats-
budsjettet over ein lengre periode etter nærare 
vurdering. 

4. Kystverket 
Stortinget ber Regjeringa auke ramma til Kyst-
verket med 0,5 mrd. kroner i perioden 2006-
2015. Stortinget ber Regjeringa sørge for at den 
auka ramma prioriterast til fiskerihamner og 
farleier.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Med utgangspunkt i Stortinget sitt vedtak vil 
Samferdselsdepartementet og Fiskerideparte-
mentet hausten 2004 gje nærare retningsliner 
til transportetatane om utarbeiding av hand-
lingsprogram for å følgje opp St.meld. nr. 24 
(2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 
og Innst.S. nr. 240 frå samferdselskomiteen. I 
tillegg vil oppfølging av vedtaket bli nærare 
omtalt i dei årlege budsjetta til Samferdsels-

departementet og Fiskeri- og kystdepartemen-
tet.» 

Vedtak nr. 514, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i den årlige kom-
muneproposisjonen rapportere om omfang, 
volum, kvalitet og pris i fylkeskommunal kol-
lektivtrafikk.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«I St.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lokaldemokrati, 
velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 
(kommuneproposisjonen) foreslo Regjeringen 
en forenkling av rapporteringen fra kommuner 
og fylkeskommuner via KOSTRA. Flertallet i 
kommunalkomiteen hadde ikke merknader til 
Regjeringens forslag, jf. Innst.S. nr. 326 (2000-
2001). 

Samferdselsdepartementet har som ansvar-
lig fagdepartement fulgt opp Stortingets vedtak. 
Statistikk over det fylkeskommunale tilskuddet 
basert på den årlige innrapporteringen til KOS-
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TRA er tatt inn i de årlige budsjettproposisjo-
nene fra Samferdselsdepartementet. KOSTRA 
gir imidlertid ikke grunnlag for produksjon av 
statistikk om omfang, volum, kvalitet og pris i 
fylkeskommunal kollektivtrafikk. 

Samferdselsdepartementet arbeider med å 
etablere en løpende, markedsrettet statistikk 
som skal inneholde indikatorer som belyser 
omfang, volum, kvalitet og pris på det fylkes-
kommunale kollektivtransporttilbudet. Målet 
er at statistikken skal kunne være i drift fra års-
skiftet 2004/2005. I tråd med Stortingets ved-
tak vil innrapportering fra fylkeskommunene 
til denne statistikken måtte baseres på frivillig-
het.» 

2.16	 Utdannings- og 
forskningsdepartementet 

Vedtak nr. 5, 6. oktober 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en over-
sikt over og fremlegge en redegjørelse for Stor-
tinget om vedlikeholdssituasjonen for skole-
bygg i grunnskolen og den videregående skole 
i løpet av første halvår 2004.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2004: 

«Regjeringen oppnevnte eiendomsfor valtnings-
utvalget i november 2003. Utvalget er bedt om 
å foreta en gjennomgang av den kommunale og 
fylkeskommunale eiendomsforvaltningen. En 
statusrapport fra utvalget ble lagt frem i St.prp. 
nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemokrati, velferd 
og økonomi i kommunesektoren 2005.» 

Vedtak nr. 74, 26. november 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at time-
tallet for småskoletrinnet (1. til 4. klasse) økes 
med to timer pr. uke for 1. klasse og en time pr. 
uke for 2. til 4. klasse. Timetallet i småskolen 
økes ytterligere i 2005.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 14. september 2004: 

«I budsjettinnstilling S. nr. 12 (2003-2004) utta-
ler komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre: «Forskriften for grunnskolen opererer 
ikke med timetall for det enkelte klassetrinn, 
men med «bolker» av trinn, for eksempel 1.-4. 
trinn. For å unngå endring av forskriften, tolkes 
avtaleteksten slik: 

«Timetallet for 1. til og med 4. trinn økes 
med til sammen 190 årstimer, dvs. i gjennom-

snitt 5 uketimer totalt for 1. til og med 4. trinn, 
fra og med skoleåret 2004-2005. Timene skal 
bl.a. brukes til å styrke elevenes grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og regning. Time-
tallet i småskolen økes ytterligere i 2005.» 

På dette grunnlaget vil forskrift til opplæ-
ringsloven § 1-4 Nærmare om fag- og timeforde-
ling i grunnskolen få et nytt tredje strekpunkt 
som lyder: «Det samla undervisningstimetalet 
i faget norsk på småskoletrinnet skal aukast 
frå 1026 til 1140. For elevar som har samisk 
som førstespråk, skal timetalsauken leggjast til 
faget samisk. Det samla undervisningstimeta-
let i faget samisk som førstespråk på småsko-
letrinnet skal aukast frå 686 til 800. Det samla 
undervisningstimetalet i faget matematikk på 
småskoletrinnet skal aukast frå 532 til 608.» 

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. august 
2004. 

Spørsmålet om ytterligere økning fra 2005 
vil bli behandlet i statsbudsjettet for 2005.» 

Vedtak nr. 152, 12. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en egen 
melding om fengselsundervisningen. Meldin-
gen må ta utgangspunkt i de utfordringer 
som forskningsevalueringen av fengselsunder-
visningen skisserer, og fremme en helhetlig til-
taks- og finansieringsplan for hvordan kvalite-
ten på opplæringen i kriminalomsorgen kan for-
bedres. Prinsippet om tilpasset opplæring må 
være et viktig utgangspunkt for denne planen.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2004: 

«Regjeringen har etter vedtak satt i gang arbei-
det med egen melding til Stortinget om opplæ-
ringen innenfor kriminalomsorgen.» 

Vedtak nr. 167, 15. desember 2003 

«Stortinget ber Regjeringen melde tilbake om 
situasjonen for leirskolene og tilbudet til ele-
vene i kommuneproposisjonen for 2005.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 20. august 2004: 

«Regjeringen har i St.prp. nr. 64 (2003-2004) 
Kommuneproposisjonen omtalt situasjonen for 
leirskolene og tilbudet til elevene.» 

Vedtak nr. 170, 15. desember 2003 

«Stortinget ber om at Regjeringa i kommune-
proposisjonen for 2005 gjer greie for den øko-
nomiske situasjonen for grunnskuleopplæringa 
i institusjonar etter at det øyremerkte tilskotet 
er blitt erstatta med rammeoverføring.» 
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Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 14. september 2004: 

«Regjeringa viser til at saka er teken opp i 
St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemokrati, 
velferd og økonomi i kommunesektoren 2005, 
og i St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgnin-
ger og omprioriteringer i statsbudsjettet med-
regnet folketr ygden 2004.» 

Vedtak nr. 319, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringa fremme forslag som 
sikrer at kvalitetsreformen i høyere utdanning 
sikrer kvalitet og lik tilgjengelighet også for stu-
denter med nedsatt funksjonsevne.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 14. september 2004: 

«En beskrivelse av situasjonen når det gjelder 
tilgjengelighet for studenter med nedsatt funk-
sjonsevne og tiltak for ytterligere nedbygging 
av funksjonshemmende barrierer i universitets-
og høgskolebygg vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 
(2004-2005).» 

Vedtak nr. 320, 22. april 2004 

«Stortinget ber Regjeringa sikre at studiefinan-
sieringsordningene ikke påfører studenter eks-
tra utgifter som er knytta til nedsatt funksjons-
evne.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 20. august 2004: 

«Regjeringa vil legge frem forslag til ny lov 
om utdanningsstøtte våren 2005. Stortingets 
anmodning vedrørende studiefinansieringsord-
ningene vil inngå i arbeidet med forskriftene til 
ny lov.» 

Vedtak nr. 347, 14. mai 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005 om å vurdere en utvi-
delse av ordningen med nedskrivning av stu-
dielån i Finnmark og Nord-Troms, slik at mak-
simalt nedskrivningsbeløp økes fra 16 500 kro-
ner pr. år til 25 000 kroner pr. år.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 20. august 2004: 

«Resultatet av Regjeringens vurdering vil bli 
lagt frem i statsbudsjettet for 2005.» 

Vedtak nr. 519, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen snarest legge frem 
en sak om sammensetning og organisering av 
skolemiljøutvalg.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 20. august 2004: 

«Regjeringen tar sikte på å fremlegge diverse 
lovendringsforslag for Stortinget våren 2005 
som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 30 (2003-
2004) Kultur for læring. Dagens bestemmelser 
i opplæringsloven om samarbeidsutvalg, foreld-
reråd og skoleutvalg samt en sammensetning 
og organisering av eventuelle skolemiljøutvalg 
vil i den forbindelse bli nærmere vurdert.» 

Vedtak nr. 520, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2005 legge fram en fram-
driftsplan for oppfølgingen av kompetanseut-
viklingstiltakene og tidsperiode for bruk av de 
anslåtte kostnadene i St.meld. nr. 30 (2003-
2004).» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 14. september 2004: 

«Departementet utarbeider en strategiplan for 
kompetanseutvikling i grunnopplæringen 
samarbeid med skoleeier og lærerorganisasjo-
nene. Strategiplanen skal virke i perioden 2005-
2008. Det vises også til omtale i statsbudsjettet 
for 2005.» 

Vedtak nr. 523, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringa komme tilbake med 
forslag til endring av opplæringsloven og frisko-
leloven, slik at det innføres krav om politiattest 
fra personer som skal tilsettes i videregående 
skole. 

Politiattesten skal kun inneholde informa-
sjon om hvor vidt søker er domfelt for over-
grep.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 27. september 2004: 

«Regjeringen tar sikte på å fremlegge diverse 
lovendringsforslag for Stortinget våren 2005 
som ledd i oppfølging av Stortingsmelding nr. 
30 (2003-2004) Kultur for læring. Regjeringen 
vil følge opp de nødvendige endringane i opp-
læringsloven og friskoleloven vedrørende krav 
om politiattest i videregående skole i samme 
Odelstingsproposisjon.» 

i 
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Vedtak nr. 524, 17. juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en helhet-
lig gjennomgang og evaluering av praksis med 
bruk av politiattester innen utdanningssekto-
ren, sett i lys av den forskningen som finnes 
om seksuelle overgrep mot barn. Stortinget 
ber Regjeringen komme tilbake med en bred 
vurdering av hvordan ordningen med politi-
attester i utdanningssektoren bør utformes i 
fremtiden, også sett i sammenheng med bruk 
av politiattester innenfor andre tjenesteområ-
der.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 27. september 2004: 

«Regjeringen tar sikte på å fremlegge diverse 
lovendringsforslag for Stortinget våren 2005 

som ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding 
nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Det vil være 
hensiktsmessig å vurdere ordningen med bruk 
av politiattester i utdanningssektoren i den for-
bindelse.» 

Vedtak nr. 525, 17 juni 2004 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem egen 
sak om fremtidig organisering og finansiering 
av sikkerhetsopplæringen for fiskere i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2005.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2004: 

«Regjeringen vil legge frem saken i statsbud-
sjettet for 2005.» 
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3 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2002-2003


I Innst.S. nr. 156 (2000-2001) gav Kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen uttrykk for at dersom det i den 
første meldingen som fremmes etter at vedtak er 
gjort, opplyses at regjeringen senere vil følge opp 
vedtaket, må det i den neste meldingen gis nær-
mere opplysninger om dette. Slike opplysninger er 
inntatt i dette kapittel. Under hvert vedtakspunkt 
er først det gamle anmodningsvedtaket gjengitt, 
deretter departementets svar i St.meld. nr. 4 (2003-
2004) og til slutt departementets tilleggsopplysnin-
ger. 

3.1 Arbeids- og sosialdepartementet 

Vedtak nr. 168, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en grundig 
evaluering av ytelsene til attføring og medi-
sinsk rehabilitering slik det ble vedtatt i Innst.S. 
nr. 141 (2001-2002) og legge saken fram for 
Stortinget i løpet av 2003.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 12. september 2003: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
har sammen med Sosialdepartementet enga-
sjert en ekstern forskningsinstitusjon til å gjen-
nomføre evalueringen av de nye beregningsreg-
ler for yrkesrettet attføring og medisinsk reha-
bilitering. Informasjon av sentral betydning for 
evalueringen vil tidligst kunne være tilgjengelig 
for analyse høsten 2003/våren 2004. Arbeids-
og administrasjonsdepartementet og Sosialde-
partementet tar på denne bakgrunn sikte på 
å legge resultatene fra evalueringen fram for 
Stortinget i løpet av 2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
har engasjert Institutt for Samfunnsforskning 
(ISF) for å evaluere de nye beregningsreglene. 
Regjeringen vil omtale evalueringen i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 418, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere omfang 
og utforming av arbeidsmarkedstiltak for men-
nesker med psykiske lidelser og øke antall 
tiltak for yrkeshemmede i statsbudsjettet for 
2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 27. august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 vurdere omfang 
og utforming av arbeidsmarkedstiltak for per-
soner med psykiske lidelser.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Se omtale under vedtak nr. 423, 13. mai 2003.» 

Vedtak nr. 423, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere omfang og 
utforming av arbeidsmarkedstiltak for perso-
ner med psykiske lidelser i statsbudsjettet for 
2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 27. august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) vur-
dere omfang og utforming av arbeidsmarkeds-
tiltak for personer med psykiske lidelser.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) rede-
gjøre for omfanget og utformingen av arbeids-
markedstiltak for mennesker med psykiske 
lidelser.» 

Vedtak nr. 603, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringa i samband med stats-
budsjettet for 2004 å vurdera tiltak for å sikra 
kurs i entreprenørskap/etablering for nyut-
danna og langtidsledig ungdom.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 12. september 2003: 

«Regjeringa vil i St.prp. nr.1 (2003-2004) vur-
dere tiltak for å sikra kurs i entreprenørskap/ 
etablering for nyutdanna.» 
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Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Regjeringa vil i St.prp. nr. 1 (2004-2005) gjere 
greie for dei tiltaka som er sette i verk.» 

Vedtak nr. 307, 7. mai 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en stor-
tingsmelding om HMS-tilstanden i petroleums-
sektoren hvert fjerde år.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 29. august 2002: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet er 
i gang med den innledende planleggingen for 
utarbeidelse av neste stortingsmelding. Mel-
dingen planlegges fremlagt 2005.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 23. august 2004: 

«Arbeidet med en ny melding er igangsatt. 
Stortingsmeldingen vil analysere sikkerhetstil-
standen i norsk petroleumsvirksomhet, både 
offshore og onshore samt angi evt. hvilke til-
tak som må iverksettes. Meldingen planlegges 
fremmet i begynnelsen av 2006.» 

Vedtak nr. 416, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av 
evalueringen av reformen for enslige forsør-
gere vurdere behov for endringer i regelverk 
og stønadsformer innen budsjettfremlegg for 
2004 og eventuelt fremme forslag, slik at flere 
kan nå målsettingen om selvforsørgelse og kva-
lifisering.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Evalueringen viser at stønadsreformen for ens-
lige forsørgere i 1998 stort sett har vært positive 
og i samsvar med målsettingen om økt selvfor-
sørgelse. På bakgrunn av forslag fra Regjerin-
gen ble ordningen noe forbedret fra 1. januar 
2003 for enslige forsørgere som tar utdanning. 
Ytterligere tiltak vil bli vurdert i forbindelse 
med statsbudsjettet i 2004.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Som ledd i Regjeringens plan mot fattigdom 
ble det fra 1. januar 2004 innført forbedringer 
i stønadsordningene for visse grupper enslige 
forsørgere, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Enslige 
forsørgere som var svært unge da de ble ene-
forsørger, enslige med store omsorgsoppgaver 
på grunn av mange barn og personer som blir 
enslige forsørgere når barna er så store at retten 

til stønad snart utgår, kan nå få utvidet sin stø-
nadsperiode under nødvendig utdanning med 
ett år.» 

Vedtak nr. 417, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
ny stønadsordning for pensjonister med kort 
botid i Norge i løpet av 2003.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen tar sikte på å sende et forslag på 
alminnelig høring i løpet av 2003. Det tas sikte 
på å legge et lovforslag fram for Stortinget etter 
at høringsrunden er gjennomført. Innpassin-
gen av en slik ordning i velferdssystemet for 
øvrig stiller store krav til den tekniske utfor-
mingen.Det har også vært nødvendig å utrede 
nærmere konsekvensene av en slik stønad på 
bakgrunn av EU/EØS-utvidelsen. Behovet for 
å sende saken på høring innebærer at et lovfor-
slag neppe vil kunne fremmes for Stortinget i 
løpet av året.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 23. august 
2004: 

«Forslag om ny stønadsordning har vært på 
høring og det vil fremmes et lovforslag for Stor-
tinget i høst.» 

3.2 Barne- og familiedepartementet 

Vedtak nr. 166, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig 
legge fram helhetlige planer for finansiering av 
nødvendige krisetiltak, herunder: 
–	 fosterhjem og kriseboliger med sikkerhet 
–	 nødvendig personellressurser i ulike etater 

og opplæring av disse.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet har i 
tildelingsbrev til Husbanken våren 2003 bedt 
Husbanken, i samarbeide med andre aktuelle 
instanser, sørge for at det framskaffes et antall 
kriseboliger som kan stilles til disposisjon for 
ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap. 

Fylkeskommunene har utviklet planer for 
fosterhjemsarbeidet. Barne- og familiedeparte-
mentet vil fra 01.01.04 overta ansvaret for det 
fylkeskommunale barnevernet, inkludert fos-
terhjem, og vil i samarbeid med kommunene 
sikre at nødvendige plasser for kriseberedskap i 
sammenheng med tvangsekteskap er tilgjenge-
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lig. Regjeringen har i 2002/03 gjennomført sko-
lering for en rekke etater på områdene tvang-
sekteskap og kjønnslemlestelse. Hvordan den 
videre opplæringen skal legges opp vil bli drøf-
tet med aktuelle parter høsten 2003.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2003: 

«Regjeringen vil omtale oppfølgingen av dette 
i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 499, 12. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme lovpropo-
sisjon som gir samboende foreldre foreldrean-
svar på lik linje med gifte.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag 
til regler om foreldreansvar for samboende for-
eldre for Stortinget i form av en odelstingspro-
posisjon i løpet av 2004. Dette er for øvrig fore-
slått i Familiemeldingen som ligger til behand-
ling i Stortinget.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Vedtaket er fulgt opp i Ot.prp. nr. 82 (2003-
2004).» 

Vedtak nr. 500, 12. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme 
en endring i lovteksten slik at barnets rettighe-
ter blir retningsgivende i barneloven.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
16. september 2003: 

«Regjeringen vil vurdere å fremme en endring 
i lovteksten slik at barnets rettigheter blir ret-
ningsgivende i barneloven, og komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 
7. september 2004: 

«Regjeringen vil drøfte problemstillingen i neste 
Ot.prp. om endringer i barneloven.» 

3.3 Forsvarsdepartementet


Vedtak nr. 408, 8. mai 2003 

«Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget 
i statsbudsjettet for 2004 med forslag til mulig 
nytt militært nærvær på Oscarsborg.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil komme tilbake til saken i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2004: 

«Oscarsborg er etablert som et møte- og lære-
sted for allmennheten. Det militære nærværet 
på Oscarsborg er sikret gjennom etableringen 
av et militært kommandantskap. Kommandan-
ten er Forsvarets representant overfor lokal-
miljøet, private og offentlige interesser, og sør-
ger for nødvendig koordinering opp mot aktu-
ell kulturhistorisk virksomhet. Kommandanten 
er kommandomessig underlagt kommandan-
ten på Akershus festning. I tillegg huser Oscars-
borg festning en museumsavdeling underlagt 
Forsvarsmuseet.» 

3.4 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 65, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen gi private adgang 
til å bygge fengsler. Nytt fengsel i Halden og 
utvidelse av Bergen fengsel med flere varetekts-
innsatte prioriteres.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
25. august 2003: 

«Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004) med omtale av sakene.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 95, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det 
utvikles landsdekkende tilbud innen voldsbe-
handling og sinnemestring.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
25. august 2003: 

«Justisdepartementet, Helsedepartementet, 
Barne- og familiedepartementet og Sosialdepar-
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tementet har innledet et samarbeid om utarbei-
delse av en handlingsplan mot vold i nære rela-
sjoner. I arbeidet med planen vurderes også til-
tak for å bedre tilbudet om voldsbehandling og 
sinnemestring i hele landet. Saken vil bli vur-
dert og fulgt opp i denne sammenheng og bli 
omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 191, 16. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med vurderinger av det følgende: 
–	 iverksette nødvendige tverrdepartementale 

tiltak for å gi offentlige, både statlige og kom-
munale, etater den nødvendige informasjon 
om Kode 6-problematikken, for å lette ofre-
nes situasjon. 

–	 hvordan man på egnet måte kan bistå per-
soner som lever på kode 6 og 7. 

–	 Arbeidsgruppens forslag om: 
–	 hvordan fremtidig beslutningsmyndighet 

kan organiseres. 
–	 tiltak som gjør det vanskelig å få innsyn i 

folkeregisteret. 
–	 en utvidet varighet av adressesperring.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
25. august 2003: 

«Justisdepartementet vil i løpet av høsten 2003 
nedsette en arbeidsgruppe som får i oppdrag 
å kartlegge situasjonen for personer under-
lagt adressesperre kode 6 og kode 7. Arbeids-
gruppen skal ledes av Justisdepartementet og 
vil ha representasjon fra Finansdepartementet, 
Barne- og familiedepartementet, Sosialdepar-
tementet, Politidirektoratet og Skattedirektora-
tet. Saken vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-
2004).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 192, 16. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å nedsette 
et utvalg, eventuelt sette i gang et forsknings-
prosjekt, hvor man undersøker fellestrekk mel-
lom personer underlagt adressesperring kode 
6, hva som har vært de utløsende årsaker for 
å velge en slik løsning, samt hvordan ordnin-
gen fungerer i praksis. Berørte barns situasjon 

bør vektlegges i et slikt arbeid. Stortinget ber 
Regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
dette i løpet av 2003.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
25. august 2003: 

«Jf. svar på vedtak 191.»


Justis- og politidepartementet uttaler i brev

13. september 2004: 

«Justisdepartementet vil omtale saken i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

3.5	 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Vedtak nr. 478, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å sørge for at 
partiets navn på lister også fremgår i form av 
blindeskrift.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 30. august 2002: 

«Regjeringen gir i St.prp. nr. 1 (2002-2003) en 
omtale av hvordan vedtaket vil bli fulgt opp fra 
regjeringens side.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 10. september 2004: 

Kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål i 
brev av 29. januar 2003: 

«I St.prp. nr. 1 for Kommunal- og regional-
departementet er det opplyst at spørsmålet 
om blindeskrift på stemmesedler var sendt på 
høring, med frist 15. oktober 2002. Komiteen 
ber på denne bakgrunn om å få opplyst hoved-
punktene fra høringen, på dette punktet, og 
hvordan departementet ut fra dette planlegger 
å følge opp Stortingsvedtaket.» 

Kommunal- og regionaldepartementets svar av 
14. februar 2003: 

«I høringsnotatet vedrørende forskrift til ny 
valglov skisserte departementet tre alternative 
løsninger for å oppfylle intensjonene i Stortin-
gets vedtak av 17. juni 2002 der de bad Regje-
ringen « sørge for at partiets navn på lister også 
fremgår i form av blindeskrift.» 

Følgende alternativer ble nevnt: 
–	 Trykke partienes navn i blindeskrift på hver 

enkelt stemmeseddel. 
–	 « Kartotekløsning» der det benyttes en kof-

fert/eske der skillearkene mellom stemme-
sedlene er påført partienes navn i blinde-
skrift. 

–	 Trykke opp et begrenset antall stemmesed-
ler med partinavnet tr ykket i blindeskrift. 

Høringsinstansene var så å si enstemmige i at 
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det ikke ville være hensiktsmessig å tr ykke lis-
teoverskriften i punktskrift på stemmesedlene. 
Dette hadde delvis sammenheng med utgiftene 
dette ville medføre, dels skepsis til om dette 
praktisk lot seg gjennomføre. Det ble også 
påpekt at punktskrift på stemmesedlene i prak-
sis vil kunne medføre betydelige problemer ved 
maskinell/optisk lesning. 

De fleste høringsinstansene anbefalte « kar-
totekløsningen». En god del høringsinstanser 
mente imidlertid at det ikke var nødvendig å 
forskriftsfeste bruk av en bestemt løsning. Det 
ble vist til at det ville være tilstrekkelig å for-
skriftsfeste at stemmegivningen skulle tilrette-
legges slik at blinde ville være i stand til å 
avgi stemme uten å måtte be om hjelp. Mange 
uttalte at et fjerde alternativ, nemlig ordningen 
med å merke stemmeseddelkassettene inne i 
stemmeavlukkene med klistrelapper med liste-
overskrifter i punktskrift, ville være den beste 
løsningen. Dette er en ordning som mange 
kommuner ved de siste valgene har fulgt etter 
oppfordring fra departementet. 

Departementet har også tatt spørsmålet opp 
med Norges Blindeforbund. De gav uttrykk for 
at det viktigste er å sikre en løsning hvor blinde 
velgere kan avgi stemme uten å måtte be om 
hjelp. Selv om punktskrift på alle stemmesed-
lene ideelt sett ville ha vært den beste løsnin-
gen, ser Blindeforbundet at også andre måter 
å organisere stemmemottaket vil være fullgode 
løsninger. Av de alternative løsningene, anbe-
faler de stemmeavlukkeløsningen. Stemmesed-
delkassettene vil kunne merkes med listeover-
skrifter i både punktskrift og storskrift. 

Forskrift om valg til fylkesting og kommu-
nestyrer ble fastsatt 2. januar 2003. Her påleg-
ges kommunene i § 26 annet ledd å tilrette-
legge for at blinde og svaksynte velgere skal 
kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp. 
Kommunene bestemmer selv hvilken løsning 
de ønsker å benytte. Det må imidlertid legges 
avgjørende vekt på at valget skal være hemme-
lig og at den valgte løsningen skal være enkel 
å forholde seg til for blinde velgere. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i 
Innst.S nr.168 (2002-2003): 

«Komiteen tar svaret til foreløpig oriente-
ring, og ber om at Stortinget i første melding om 
anmodnings- og utredningsvedtak etter at erfa-
ringene fra kommunevalget er oppsummert, 
orienteres om ordningen har vist seg å være 
tilstrekkelig til å oppfylle intensjonen bak Stor-
tingets vedtak.» 

Kommunal- og regionaldepartementets tilbake-
melding til Stortinget: 

Kommunal- og regionaldepartementet ga 
høsten 2003 Markeds- og Mediainstituttet A/S 

(MMI) i oppdrag å kartlegge hvordan stem-
megivningen ble tilrettelagt for blinde velgere 
ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003. 
Undersøkelsen tok sikte på å avklare hvor vidt 
de ulike ordningene som ble brukt gjorde det 
mulig for blinde å avgi stemme alene uten å 
måtte ha hjelp fra andre, og om de blinde opp-
levde ordningene som lette eller vanskelige. 

Undersøkelsen ble gjennomført som en 
spesialundersøkelse per telefon rett etter val-
get i perioden 26.-30. september 2003. Utvalget 
bestod av 216 blinde personer. 

69 prosent av de spurte stemte ved årets 
kommunestyrevalg, hvilket er høyere enn 
befolkningen generelt. Av dem som ikke stemte 
ved valget (67 personer) oppgir et flertall på 
73 prosent at den manglende valgdeltakelsen 
ikke hadde noe med deres synshemming å 
gjøre. 

De 149 velgerne som hadde stemt ble bedt 
om å uttale seg om de ulike ordningene/løsnin-
gene som kommunene hadde valgt for å legge 
til rette for at blinde velgere skulle kunne avgi 
sin stemme uten å måte få hjelp fra andre. 

Ser man på tallene for hvor mange som måtte 
ha hjelp i forhold til de forskjellige former for 
tilrettelegging (se nedenfor), er det ingen av 
løsningene som peker seg ut i forhold til bru-
kervennlighet. 47 prosent svarte at de avgav 
stemme alene uten å måtte be om hjelp fra andre. 
53 prosent svarte at de trengte hjelp. Norges 
Blindeforbund har overfor departementet pre-
sisert at hjelp til blinde kan være å bli vist inn 
i stemmeavlukket og få systemet forklart. Det 
er ikke nødvendigvis selve handlingen med å 
avgi stemme som trenger å ha voldt problemer. 
Andelen velgere som har klart å avgi stemme 
uten hjelp, er derfor antakelig større enn det 
undersøkelsen gir uttr ykk for. 

Kommunene benyttet seg i hovedsak av 
tre forskjellige løsninger for tilrettelegging for 
blinde velgere: 
–	 Ved at stemmeseddeleskene/kassettene var 

merket med lapper med blindeskrift. Her 
oppga 46 prosent av de blinde velgerne at 
de måtte ha hjelp for å få avgitt sin stemme. 

–	 Ved at velgerne ble tilbudt en eske eller 
lignende med skilleark hvor navnet på par-
tiet var merket i blindeskrift på skillearket. 
42prosent av disse velgerne sa de trengte 
hjelp. 

–	 Ved at alle stemmesedler var trykket med 
blindeskrift. Også her måtte 42 prosent be 
om bistand. Dette var antakelig den stem-
meseddelen departementet laget som inne-
holdt navnene på alle partiene i blindeskrift. 

Departementet har vært i kontakt med Norges 
Blindeforbund om erfaringene fra kommune-
styre- og fylkestingsvalget i 2003. Blindeforbun-
det er generelt tilfreds med hvordan kommu-

i 
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nene tilrettela stemmegivningen for blinde ved 
valget i 2003. Ved fremtidige valg er det imid-
lertid viktig å se på hvordan informasjonen/vei-
ledningen til de blinde om valgavviklingen kan 
forbedres. Norges Blindeforbund mener det er 
på dette feltet departementet og kommunene 
– i nær dialog med Blindeforbundet – må sette 
inn ressursene. 

Etter departementets oppfatning viser den 
foretatte evaluering at kommunenes tilretteleg-
ging av stemmegivningen for blinde velgere 
oppfyller intensjonen bak Stortingets vedtak. 
Det er likevel viktig å jobbe videre med å for-
bedre informasjonen til denne gruppen av vel-
gere.» 

3.6 Miljøverndepartementet 

Vedtak nr. 367, 1. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen medvirke til at ver-
neplanarbeidet for Tysfjord/Hellemobotn blir 
en nasjonal prosess med direkte kontakt mel-
lom Miljøverndepartementet og Sametinget. 
Organiseringen av arbeidet skal skje i samråd 
med Sametinget, og sikre at det ikke blir fattet 
avgjørelse om vern av Tysfjord/Hellemo-områ-
det uten at lulesamiske interesser er utredet og 
ivaretatt.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Miljøverndepartementet har i samråd med 
Sametinget utarbeidet et revidert opplegg for 
organiseringen av dette arbeidet. Ny oppstart 
av planarbeidet vil finne sted høsten 2003.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«Ny oppstart av planarbeidet som en nasjo-
nal prosess ble markert ved et møte mellom 
Sametingspresidenten og miljøvernministeren 
16. januar 2004.» 

Vedtak nr. 421, 18. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utvikle detaljene i 
det tidlige kvotesystem i nær dialog med indu-
strien for å sikre den foreslåtte reduksjon i kli-
magassutslipp fra bedriftene, samtidig som sys-
temet er fleksibelt nok for å sikre konkurran-
seevnen til prosessindustrien.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 28. august 
2002: 

«I St.meld. nr. 15 (2001-2002) Tilleggsmelding 
til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klima-
politikk varsler Regjeringen at den vil tildele 
utslippskvotene vederlagsfritt med basis i his-

toriske utslipp, på en måte som bidrar til å for-
hindre utflytting av virksomhet fra Norge og 
utløser reduksjoner i utslippene. Regjeringen 
varsler at den ønsker en dialog med industrien, 
for å utvikle en praktisk tildelingsmåte i sam-
svar med ambisjonsnivået for kvotesystemet og 
ESAs retningslinjer for statsstøtte. Forslag til 
endelig utforming av enkeltelementene i kvote-
systemet vil bli lagt fram i en egen odelstings-
proposisjon.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Den varslede dialogen med industrien er alle-
rede godt i gang. Det har vært innledende møter 
på både politisk nivå og embetsnivå mellom Mil-
jøverndepartementet og industriens organisa-
sjoner, og industrien har lagt fram en hvitbok 
om klimagassutslippene fra norsk landbasert 
prosessindustri. EU har vedtatt et direktiv om 
kvotehandel for klimagassutslipp. Regjeringen 
vil legge fram en egen sak om kvotesystemet. 
Den endelige utformingen av enkeltelementene 
i dette systemet vil bli sett i lys av EUs direktiv 
og utformingen vil skje i nær dialog med indu-
strien.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 19. august 
2004: 

«MD har i forbindelse med utviklingen av det 
tidlige kvotesystemet hatt en god dialog med 
Prosessindustriens Landsforening (PIL). En 
oppsummering av denne dialogen ble offent-
liggjort i slutten av mars, og ligger på MDs 
hjemmeside. Av oppsummeringen framgår det 
at en er blitt enige om et opplegg som sikrer 
betydelige reduksjoner i klimagassutslippene 
fra norsk industri. Enigheten forutsetter at det 
blir innført kvotehandel i Norge fra 2005. Et 
forslag til lov om kvotehandel med klimagas-
ser var på alminnelig høring sommeren 2004, 
og vil bli lagt fram for Stortinget i inneværende 
år. Dialogen med industrien fortsetter fordi det 
gjenstår å diskutere enkelte spørsmål.» 

3.7 Moderniseringsdepartementet 

Vedtak nr. 178, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en pro-
posisjon med endring av lov av 22. mai 1998 
nr. 30 om offentliggjøring av de politiske parti-
ers inntekter. Endringen bør innebære at loven 
skal: 
a) omfatte alle organisatoriske ledd av politiske 

partier, 
b) omfatte krav om at det skal gjøres rede for 

alle former for bidrag av verdier over kr 20 
000, enten det dreier seg om kontante eller 
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andre former for ikke-kontante bidrag, her-
under arbeidsinnsats og alle andre innsats-
faktorer som kan omregnes til verdi av kr 
20 000 eller mer, 

c) definere bidragsytere som enkeltperson 
eller juridisk person, 

d) stille krav om at bidrag fra bidragsytere som 
er, eller som er organisatorisk tilknyttet en 
av arbeidslivets hovedorganisasjoner, skal 
gjøres rede for og legges frem regnskap for 
samlet, som ett bidrag fra en bidragsyter til 
ett parti, 

e) stille krav om at det sammen med partienes 
årsregnskap legges frem erklæring for at 
det ikke foreligger muntlige eller skriftlige 
avtaler mellom bidragsyter og politiske par-
tier eller dets valgte representanter på noe 
nivå, og at det ikke foreligger enighet som 
kan oppfattes som gjenytelser eller for vent-
ning om gjenytelser.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 12. september 2003: 

«Anmodningsvedtaket følges opp gjennom opp-
nevningen av et bredt sammensatt statlig utvalg 
som skal vurdere spørsmål i tilknytning til finan-
sieringen av demokratiet. Utvalget vil bl.a. gi 
konkrete forslag til endringer i lov om offent-
liggjøring av de politiske partiers inntekter.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 2. september 2004: 

«Det ble ved kongelig resolusjon av 17.10.2003 
oppnevnt et bredt sammensatt statlig utvalg 
som skulle vurdere problemstillingene i disse 
to vedtak. Utvalget har fått utsatt frist for leve-
ring av sin innstilling til 1.12.2004. 

Det vil bli gitt en redegjørelse for dette i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Moderniseringsde-
partementet.» 

Vedtak nr. 179, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen oppnevne et bredt 
sammensatt utvalg som drøfter på bred basis 
finansiering av demokratiet, herunder de poli-
tiske partier og folkevalgte gruppers virksom-
het og fremmer forslag til mulige endringer i 
lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av 
politiske partiers inntekter og eventuelt andre 
lover, forskrifter og regler.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 12. september 2003: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
arbeider med å oppnevne et bredt sammensatt 
statlig utvalg, bl.a. bestående av representan-
ter fra de politiske partiene og fagmiljøer, som 
skal vurdere de problemstillingene som Stor-

tingets vedtak berører. Utvalget vil også bli gitt 
i oppgave å drøfte implementeringen av Euro-
parådets rekommandasjon «Recommendation 
of the Committee of Ministers to member sta-
tes on common rules against corruption in the 
founding of political parties and electoral cam-
paigns» i norsk lovgivning. Rekommandasjonen 
inneholder krav til åpenhet om finansieringen 
av politiske partier og restriksjoner på hvem 
som kan støtte partiene. 

Utvalget vil bli gitt en frist på ett år til å legge 
fram en innstilling i saken, noe som innebæ-
rer at innstillingen sannsynligvis vil foreligge i 
4. kvartal 2004. Departementet vil med utgangs-
punkt i utvalgets vurderinger følge opp saken 
på vanlig måte med en odelstingsproposisjon.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 2. september 2004: 

«Det ble ved kongelig resolusjon av 17.10.2003 
oppnevnt et bredt sammensatt statlig utvalg 
som skulle vurdere problemstillingene i disse 
to vedtak. Utvalget har fått utsatt frist for leve-
ring av sin innstilling til 1.12.2004. 

Det vil bli gitt en redegjørelse for dette i 
St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Moderniseringsde-
partementet.» 

Vedtak nr. 409, 8. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
om forvaltningen av andre forsvarsverk som er 
besluttet tatt ut av militær bruk når Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet er ferdig med 
sin utredning.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 12. september 2003: 

«Regjeringen vurderer for tiden ulike model-
ler for fremtidig eierskap og for valtning av sta-
tens kulturhistoriske eiendommer. I den sam-
menheng er også det pågående arbeide med 
modernisering av Statsbygg og Forsvarsbygg 
av stor betydning. Regjering tar imidlertid sikte 
på å komme tilbake til Stortinget med forslag 
til for valtning av forsvarsverk besluttet tatt ut 
av militær bruk senest våren 2004.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
uttaler i brev 2. september 2004: 

«Det ble i juni 2004 nedsatt et utvalg under 
ledelse av AAD for å foreslå endringer som vil gi 
en mer effektiv statlig bygge- og eiendomsfor-
valtning. Utvalget som skal se på den samlede 
bygge- og eiendomsfor valtningen skal blant 
annet vurdere eierskap og forvaltning knyttet 
til kulturhistoriske eiendommer, slik som for-
svarsverk tatt ut av militær bruk. Regjeringen 
tar sikte på å fremme sak om tiltak for en bedre 
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statlig bygge- og eiendomsfor valtning i løpet av 
2005. Forøvrig er det opprettet en egen enhet, 
Nasjonale Festningsverk underlagt Forsvars-
bygg, som har fått i oppgave å forvalte festnings-
verk som Forsvaret ikke lenger skal benytte.» 

3.8	 Nærings- og 
handelsdepartementet 

Vedtak nr. 515, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 
2003 på egnet måte fremme nødvendige forslag 
for å sidestille skriftlig og elektronisk legitima-
sjon.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Regjeringen vil innen utgangen av 2003 sende 
nødvendige lov- og/eller forskriftsendringer på 
alminnelig høring. Det tas sikte på at endrin-
gene trer i kraft første halvdel av 2004.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Forslag til nødvendige endringer i lov om elek-
tronisk signatur ble sendt på alminnelig høring 

mars 2004, med høringsfrist 4. juni 2004. 
Nærings- og handelsdepartementet og Finans-
departementet har blitt enig om å utsette dette 
arbeidet da Moderniseringsdepartementet har 
startet opp et arbeid med å utarbeide en felles 
kravspesifikasjon for bruk av elektronisk signa-
tur/elektronisk identifikasjon (ID). Relevante 
avklaringer i dette prosjektet ventes i løpet av 
høsten 2004.» 

Vedtak nr. 565, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sikre at midlene i 
distriktsmilliarden innrettes mot bedrifter loka-
lisert i de mest næringssvake områdene, som 
er truet med avfolking. Dersom det skulle vise 
seg at tapsfondet ikke er tilstrekkelig for å gjøre 
midlene operative, må det avsettes ytterligere 
bevilgninger til tapsfond. Stortinget ber Regje-
ringen i forbindelse med statsbudsjettet for 
2004 fremme forslag om ytterligere 400 millio-
ner NOK til såkornfond og 100 millioner NOK 
til tapsfond.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Det vises til St.prp. nr. 65 (2002-2003) og Stor-
tingets behandling av Revidert statsbudsjett 
2003 der det ble vedtatt å inkludere fire regio-
nale såkornfond i distriktsmilliarden for å øke 
tilgangen til risikokapital i distriktene, jf. Innst.S. 
nr. 260 (2002-2003). I forbindelse med oppret-

telse av fondene vil også geografisk nedslags-
felt for fondene bli nærmere fastlagt.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Det vises til St.prp. nr 1 (2003-2004) og Bud-
sjett-innst.S. nr. 8 (2003-2004) om bevilgning av 
ytterligere 400 mill. kroner til såkornfond og 100 
mill. kroner til tapsfond. Nærings- og handels-
departementet vurderer fortløpende om ram-
mebetingelsene for de nye såkornfondene er til-
strekkelige til å gjøre fondene operative innen-
for det geografiske nedslagsfeltet som nå er 
fastlagt. Det vises for øvrig til nærmere redegjø-
relse for opplegget for såkornfondene i St.prp. 
nr. 1 (2004-2005).» 

Vedtak nr. 568, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å overføre vir-
kemidlene som i dag for valtes av SND, SVO, 
Norges Eksportråd og Norges Turistråd til den 
nye enheten. Stortinget ber Regjeringen vur-
dere hvorvidt andre relevante virkemiddelen-
heter på sikt skal innlemmes i den nye enheten.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Regjeringen vil høsten 2003 komme tilbake til 
Stortinget med en odelstingsproposisjon med 
forslag til lov om den nye enheten. Regjeringen 
vil senere legge fram vurderinger av hvorvidt 
andre relevante virkemiddelenheter på sikt skal 
innlemmes i den nye enheten.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen la høsten 2003 fram Ot.prp. nr. 14 
(2003-2004) Om lov om Innovasjon Norge. Sel-
skapet ble etablert 1. januar 2004 og overtok 
ansvaret for de næringsrettede virkemidlene 
i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
(SND), Statens veiledningskontor for oppfin-
nere (SVO), Norges Turistråd og Norges Eks-
portråd. 

Regjeringen har senere vurdert det framti-
dige grunnlaget for SIVAs virksomhet og SIVAs 
rolle i forhold til det øvrige virkemiddelappa-
ratet. I St.meld. nr. 46 (2003-2004) Om SIVAs 
framtidige virksomhet, legges det opp til at SIVA 
skal arbeide videre med de to virksomhetsom-
rådene eiendom og innovasjon. SIVA skal fort-
satt ha ansvaret for å ta eierskap både i fysisk og 
annen tilretteleggende infrastruktur for inno-
vasjon. Det legges opp til en arbeidsdeling der 
Innovasjon Norge tar utgangspunkt i enkeltbe-
driftenes behov, mens SIVA utvikler fysisk infra-
struktur der bedriftene får tilgang til nettverk 
og kompetanse.» 
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Vedtak nr. 569, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en 
vurdering av mulighetene for desentralisering 
og forenkling av dagens ulike næringsrettede 
låne-, tilskudds- og egenkapitalordninger. Det 
bes også om at det vurderes å etablere regio-
nale ordninger som skal tilføre norsk nærings-
liv mer midler, gi større langsiktighet og mer 
regional styring enn i dag.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
17. september 2003: 

«I forkant av etableringen av det nye inno-
vasjons- og internasjonaliseringsselskapet vil 
det bli utarbeidet en strategi for selskapet, og 
hele virkemiddelporteføljen vil bli gjennomgått. 
Hensikten er å forenkle og samkjøre de fire 
eksisterende institusjonenes virkemidler slik at 
kundene får et enklere og bedre tilbud. Dette 
var en viktig begrunnelse for å etablere selska-
pet. I tråd med Stortingets merknader legges 
det opp til at alle funksjoner i det nye selskapet 
legges så nær kundene som mulig. 

Nærings- og handelsdepartementet har 
iverksatt en evaluering av den eksisterende 
såkornordningen. Evalueringen skal ferdigstil-
les 01.12.2003. På basis av evalueringens resul-
tater vil det bli gjort vurderinger av det sam-
lede opplegget for statens såkornvirkemidler. 

Stortinget vil i løpet av 2004 bli orientert 
både om etableringen av det nye selskapet og 
vurderingen av såkornvirkemidlene.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Nærings- og handelsdepartementet vil følge 
opp målet om forenkling og samkjøring av Inno-
vasjon Norges virkemidler slik at kundene får 
et enklere og bedre tilbud. Departementet er 
av den oppfatning at det vil være mest hen-
siktsmessig å avvente den første sammenfatt-
ende evalueringen av Innovasjon Norges virk-
somhet før man eventuelt gjør endringer. Sel-
skapet bør minimum ha tre års drift bak seg 
før en slik evaluering iverksettes. Det vises for 
øvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005).» 

3.9 Olje- og energidepartementet 

Vedtak nr. 156, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en utredning 
av ulike modeller for en offentlig medfinansie-
ring til forskning innenfor petroleumsvirksom-
het, herunder et petroleumsrettet forsknings-
fond.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Ulike modeller for en økning av den offentlige 
medfinanieringen til forskning i petroleums-
sektoren vil bli behandlet i St.prp. nr. 1 (2003-
2004).» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Regjeringen la i Revidert budsjett, jf. St.prp. 
nr. 63 (2003-2004), Kap. 286, post 95 frem forslag 
om bevilgning av økt fondskapital til Fondet for 
forskning og nyskaping. Den økte avkastnin-
gen skal nyttes til langsiktig, grunnleggende 
forskning rettet mot petroleumssektoren.» 

Vedtak nr. 347, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede alternative 
løsninger for hvordan gass kan føres frem til 
aktuelle innenlandske brukere, herunder rør-
traseer, LNG og CNG-anlegg, og hvordan gas-
sen kan distribueres fra ilandføringsstedene. 

Regjeringen bes videre vurdere de øko-
nomiske sidene ved utbygging av slik infra-
struktur, inklusive lønnsomhetsbetraktninger, 
og utrede ulike finansieringsformer med statlig 
deltakelse, herunder opprettelsen av et statlig 
eierselskap for investeringer i infrastruktur, og 
komme tilbake til Stortinget med disse vurde-
ringene så snart det lar seg gjøre, men senest i 
løpet av våren 2004. Utredningen skal samord-
nes i tid med hydrogenutvalgets arbeid. 

Regjeringen bes om å legge vekt på finan-
siell risiko og langsiktighet, verdiskapning og 
industriutvikling i et langsiktig perspektiv, samt 
miljømessige konsekvenser og perspektiver.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Olje- og energidepartementet har igangsatt 
arbeidet knyttet til oppfølgingen av Stortingets 
vedtak i Innst.S. nr. 167 (2002-2003). I St.prp. 
nr. 65 (2002-2003) foreslo Regjeringen at det 
ble bevilget 7 millioner kroner til utredninger i 
forbindelse med oppfølgingen av Gassmeldin-
gen. Dette sluttet Stortinget seg til, jf. Innst.S. 
nr. 260 (2002-2003). 

Arbeidet med utredningene har høy priori-
tet og OED legger opp til å komme tilbake til 
Stortinget i løpet av våren 2004.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20.august 2004: 

«Vedtaket er fulgt opp gjennom utredninger 
som er omtalt i St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om 
innovasjonsverksemda for miljøvennlege gas-
skraftteknologiar mv.» 



46 St.meld. nr. 4 2004–2005

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2003–2004 

Vedtak nr. 351, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til – for-
trinnsvis – et felles norsk/svensk pliktig grønt 
sertifikatmarked som eventuelt kan samordnes 
med et internasjonalt sertifikatmarked, med 
sikte på å legge frem et konkret forslag for 
Stortinget så snart som mulig, og senest våren 
2004.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Departementet har innledet et samarbeid med 
svenske myndigheter. Her vurderes ulike pro-
blemstillinger knyttet til å utvide det svenske 
sertifikatmarkedet til også å omfatte Norge. I 
tillegg har OED igangsatt et omfattende utred-
ningsarbeid for å forberede deltagelse i et inter-
nasjonalt pliktig grønt sertifikatmarked. Både 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Enova 
og Statnett er involvert i dette arbeidet. Viktige 
problemstillinger er blant annet fastsettelsen 
av kvoteplikten, vurderinger av potensialet for 
fornybar elektrisitet og nødvendige rammebe-
tingelser for markedet.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Arbeidet med å etablere et felles norsk-svensk 
sertifikatmarked er nærmere omtalt i en egen 
del av St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om inno-
vasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraft-
teknologiar mv.» 

Vedtak nr. 352, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et statlig 
innovasjonsselskap for miljøvennlig gasstekno-
logi lagt til Grenland. Innovasjonsselskapet skal 
for valte statens satsing på forskning og utvik-
ling av gasskraftverk med CO2-håndtering, og i 
tillegg holde tett kontakt med industri og forsk-
ningsmiljøer for å sikre en mest mulig hensikts-
messig framdrift og gjennomføring av teknolo-
giutvikling. 

Stortinget ber videre Regjeringen komme 
tilbake til Stortinget med en plan for – om mulig 
– en raskere etablering av selskapet enn det 
som var forutsatt i St.meld. nr. 9 (2002-2003). 
Planen bør dessuten inneholde forslag til kapi-
talisering og utvidet funksjonsområde for sel-
skapet, herunder hydrogen og eventuelt petro-
kjemi.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Olje- og energidepartementet har startet opp-
følgingen av vedtak nr. 352. Departementet ser 

på hensiktsmessige organisasjonsformer for 
det planlagte selskapet. Spørsmålet om selska-
pets finansiering og funksjonsområde vurderes 
også i denne sammenheng. 

Det er igangsatt en ekstern utredning som 
skal vurdere ulike organisasjonsmodeller for 
innovasjonsselskapet. Det legges opp til ytter-
ligere bistand fra eksterne utredningsmiljøer, 
blant annet når det gjelder forholdet til EØS-
regelverk og arbeidet med opprettelsen av sel-
skapet. 

OED legger opp til å komme tilbake til Stor-
tinget i løpet av våren 2004 med en plan for orga-
nisering, kapitalisering og funksjonsområde for 
selskapet.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Opprettelsen av et statlig innovasjonsselskap 
i Grenland og selskapets funksjonsområde er 
det gjort nærmere rede for i St.prp. nr. 63 (2003-
2004) og i St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om inno-
vasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraft-
teknologiar mv., jf. også vedtak nr. 69 (2003-
2004).» 

Vedtak nr. 354, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et kom-
petansesenter for sluttbrukerteknologi på Hau-
galandet i Rogaland innen 1. januar 2004, og 
vurdere ansvarsforholdene mellom senteret og 
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, 
DBE, mht. sikkerhets- og beredskapsopplegg 
knyttet til innenlands bruk og transport av 
gass. Senteret skal for øvrig ha et ansvar for 
informasjon, rådgivning, opplæring og prak-
tisk anvendelse av gass rettet mot sluttbru-
ker.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. august 2003: 

«Olje- og energidepartementet har opprettet en 
dialog med initiativtakerne til kompetansesen-
teret på Haugalandet. Departementet avventer 
nå innspill fra initiativtakerne knyttet til kon-
krete arbeidsoppgaver og videre prosess for 
senteret.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
20. august 2004: 

«Opprettelsen av et kompetansesenter for slutt-
brukerteknologi på Haugalandet i Rogaland er 
omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Her foreslo 
Regjeringen at det ble åpnet for å støtte nasjo-
nale satsinger som har til hensikt å øke bru-
ken av naturgass, herunder støtte til kompet-
ansesenter for sluttbrukerteknologi på Hauga-
landet. Det ble foreslått å avsette inntil 4 mill. 
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kroner til etablering av et kompetansesenter for Statsministerens kontor 
sluttbrukerteknologi i 2004. Senteret ble for-
melt opprettet 13. februar 2004. Enova SF har t i l  r  å r :  
ansvaret for oppfølgingen av senteret.» Tilråding fra Statsministerens kontor av 8. okto-

ber 2004 om anmodnings- og utredningsvedtak i 
stortingssesjonen 2003–2004 blir sendt Stortinget. 


