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St.meld. nr. 4

(2003–2004) 

Om anmodnings- og utredningsvedtak i

stortingssesjonen 2002–2003


Tilråding fra Statsministerens kontor av 10. oktober 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 8e 
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

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 
4 årene 

Stortingsperiode Antall vedtak 

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

tallet endret dette seg drastisk og veksten etter 
århundreskifte har vært meget stor. 

1.2 Bruk av anmodningsvedtak 

Stortinget besluttet den 18. mai 2000 å nedsette et 
utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. I 
utvalgets innstilling (Dokument nr. 14 (2002-2003)) 
drøftes Stortingets bruk av anmodningsvedtak. På 
sidene 90-92, punkt 6.2.4, i innstillingen heter det 
bl.a.: 

«Utvalget er på denne bakgrunn ikke negativt 
til at Stortinget har en instruksjonsmyndighet. 
Utvalget antar videre at rekkevidden av denne 
kompetansen er relativt vid. Som påvist i prak
sis og teori utgjør ikke grunnlovens tradisjo
nelle prerogativer noen generell og absolutt 
skranke mot instrukser, og her vil det bero på 
en nærmere tolkning av den enkelte preroga
tivbestemmelse hvor langt den setter begrens
ninger. Videre antar utvalget at instruksjons
myndigheten ikke uten videre er avskåret ved 
at Stortinget ved lov har tildelt regjering og 
for valtning kompetanse. Så lenge det dreier 
seg om skjønnsmessig kompetanse, må Stor
tinget fremdeles kunne instruere regjeringen 
om hvordan denne skal utøves, så vel generelt 
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som i enkeltsaker. Derimot kan Stortinget ikke 
gi instrukser som vil stride mot lovens regler. 
Dette følger av at lovvedtak har høyere trinn
høyde enn plenar vedtak. 

Derimot vil utvalget påpeke andre motar
gumenter, som mer går på hvordan Stortinget 
bør bruke sin instruksjonsmyndighet, og som 
her tilsier varsomhet. 

For det første kan bruk av instrukser som 
vist føre til uklare ansvarsforhold mellom Stor
ting og regjering, og dermed begrense Stortin
gets mulighet til senere å kontrollere og ansvar
liggjøre regjering og statsråder. Det gjelder i 
den enkelte sak, der Stortinget har overtatt sty
ringen gjennom å gi en instruks. Men det gjel
der også som et mer generelt problem, dersom 
antallet instrukser blir stort. Omfattende bruk 
av instruksjonsretten kan også svekke regjerin
gens autoritet og handlekraft. 

For det andre er det regjeringen som er leder 
for forvaltningen, og som dermed har det appa
rat som er nødvendig for å utrede og behandle 
for valtningssaker på en forsvarlig måte. Gjen
nom kontradiktorisk saksbehandling etter for
valtningsloven får for valtningen det grunnlag 
som er nødvendig for å treffe de best mulige 
vedtak, og gjennom sin virksomhet opparbei
der de enkelte etater erfaring og spesialkom
petanse på sine felt. Stortinget selv mangler slik 
utredningskapasitet og ekspertise, og det har 
ingen prosedyrer for «saksbehandling» som til
fredsstiller alminnelige forvaltningskrav. I mot
setning til for valtningen tar Stortinget typisk 
også bare opp løsrevne enkeltsaker, og vil der-
for mangle grunnlaget for å kunne behandle 
like saker likt. I den grad Stortinget gjennom 
instruks avgjør enkeltsaker vil det være en fare 
for vilkårlighet, forskjellsbehandling, mangel-
full utredning og ansvarspulverisering. Stortin
gets instruksjonsmyndighet egner seg best for å 
avklare generelle politiske prioriteringer, i sær
lig sentrale og prinsipielle saker. Jo mer kon
kret og individuell saken er, dess større beten
keligheter knytter det seg til bruk av instruk
sjonsretten. 

For det tredje er instruksjonsmyndigheten 
på mange måter et uklart styringsinstrument. 
Dette har særlig sammenheng med at det erfa
ringsmessig kan by på problemer å avklare den 
nærmere rekkevidden av slike instrukser. Ikke 
helt sjelden kommer dette opp som et praktisk 
problem, både i forvaltningen, og ved etterfølg
ende parlamentarisk kontroll. Noen ganger gir 
Stortinget dessuten instrukser som forutsetter 
utgifter, men uten at dette ledsages med de nød
vendige bevilgninger. Et annet uklart spørsmål 
er hvem som er bundet av stortingsinstrukser. 
Etter utvalgets oppfatning bør instrukser bare 
være bindende for regjeringen og de enkelte 
statsråder, og ikke direkte for den underligg

ende for valtning. Men her har det i praksis vært 
usikkerhet. Et tredje spørsmål er om stortings
instrukser kan påberopes av private rettssub
jekter, overfor for valtningen eller senere for 
domstolene, som grunnlag for rettigheter og 
krav. Også her har det i praksis vært usikker
het, der enkelte har anført at instrukser bør 
kunne gi direkte grunnlag for individuelle ret
tigheter. 

For det fjerde vil en formell instruks, i lik
het med lovvedtak, fortsette å være bindende 
på ubestemt tid, til den endres eller bortfal
ler ved et nytt vedtak. Til sammenligning vil 
uttalte parlamentariske forutsetninger endres 
eller bortfalle i takt med politiske skift. I prin
sippet vil en instruks således kunne dukke opp 
igjen, som et rettslig påbud, etter i mange år å 
ha vært bortglemt. Dette kan være betenkelig, 
for selv om Stortingets har begynt å føre ved
taksregistre, er det likevel svært liten notoritet 
og publisitet om dets instrukser. 

Samlet sett tilsier dette etter utvalgets vur
dering at Stortinget bør utvise varsomhet med 
hvordan instruksjonsmyndigheten brukes. Tid
ligere var det da også tradisjon for slik varsom
het, men i den senere tid må den sies å være 
forlatt. En gjennomlesning av de 127 anmod
ningsvedtak som ble fattet i 1999–2000, og de 
183 som ble fattet i 2000–2001, er etter utval
gets oppfatning en tankevekker. En del av dem 
gjelder prinsipielt viktige og politisk betonte 
spørsmål, der det var naturlig at Stortinget grep 
inn. En del av dem var rene anmodninger om 
videre utredning av saker, som Stortinget øns
ket å få nærmere belyst. Men det gjenstår like-
vel en stor kategori, der Stortinget kan hev
des å ha grepet inn med bindende pålegg i 
enkeltsaker av til dels detaljert og forvaltnings
preget karakter, på en måte som reiser spørs
mål om dette er hensiktsmessig og forsvar
lig. 

Utvalget vil understreke at det med dette 
ikke mener å ta stilling til de enkelte sakene, 
men kun uttaler seg om den nye instruksbru
ken som et generelt problem. 

Utvalget har på denne bakgrunn vurdert om 
det skal foreslå å innføre formelle skranker for 
Stortingets instruksjonsmyndighet, men har 
kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig. 
For det første følger instruksjonsmyndigheten 
av konstitusjonell sedvane, slik at mer vesent
lige begrensninger antagelig vil kreve grunn
lovsvedtak. For det andre er utvalget tvilende til 
muligheten for å innskrenke Stortingets kompe
tanse uten at dette samtidig ville kunne stenge 
for en legitim og nødvendig bruk av instruk
ser. 

Derimot er det etter utvalgets oppfatning på 
tide at Stortinget tar stilling til de rettslige tolk
ningsspørsmål som den ulovfestede hovedrege
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len om instruksjonsmyndigheten reiser, både 
med hensyn til hva bindingen går ut på, hvilke 
virkninger den har, og hvem instruksen kan 
rettes mot. 

På denne bakgrunn er det utvalgets oppfat
ning at den rettslige virkningen av Stortingets 
vedtak som hovedregel bør tolkes innskrenk
ende. Et vedtak bør ikke anses for å pålegge 
bestemte plikter med mindre det klart og tyde
lig fremgår av ordlyden og forhistorien at det 
er ment slik. Usikkerhet ved denne tolkningen 
bør ramme det flertall som har truffet vedta
ket, og som kunne valgt å uttrykke seg kla
rere. En slik presumpsjon for innskrenkende 
tolkning følger etter utvalgets oppfatning alle
rede av gjeldende rett, men fremstår som særlig 
naturlig og nødvendig på bakgrunn av den eks
plosive økningen i antallet vedtak i den senere 
tid. 

Videre er Stortingets alminnelige instruk
sjonsmyndighet en kompetanseregel som etter 
utvalgets vurdering kun åpner for å pålegge 
regjeringen og den enkelte statsråd plikter. I 
forhold til den underliggende for valtningen kan 
Stortinget ikke ha noen direkte instruksjons
myndighet ved plenar vedtak. Dette ville stride 
både mot grunnleggende maktfordeling, mot 
prinsippet om Kongens og den enkelte statsråds 
styringsrett overfor embetsverket, og mot prin
sippet om at det er statsråden som står ansvarlig 
overfor Stortinget. Dersom Stortinget ønsker å 
instruere for valtningen, må det enten gå veien 
om lov, eller instruere regjeringen om i sin tur 
å instruere embetsverket. En annen sak er at 
embetsverkets lojalitetsplikt overfor statsråden 
tilsier at det plikter å sørge for at vedkommende 
ikke ufrivillig br yter påbud som Stortinget har 
gitt. Men dette er en plikt som embetsverket 
har overfor sin statsråd, og ikke direkte over-
for Stortinget. 

Utvalget er videre av den oppfatning at Stor
tingets instrukser ikke bør ha rettsvirkninger 
direkte i forhold til private rettssubjekter. Der
som en klar instruks brytes, vil statsråden stå 
parlamentarisk ansvarlig for dette overfor Stor
tinget, og vil også kunne pådra seg straffean
svar. Derimot bør et slikt pliktbrudd i seg selv 
ikke være grunnlag for å gi private rettssub
jekter noe rettskrav overfor staten. Herunder 
bør eventuelle vedtak som statsråden (eller for
valtningen) har truffet i strid med en instruks 
fortsatt være gyldige, og instruksbruddet bør 
heller ikke isolert sett kunne gi grunnlag for 
noe erstatningsansvar. 

Dersom innholdet i instruksjonsretten tol
kes på den måten som her er angitt, vil dette etter 
utvalgets vurdering fjerne de viktigste rettslige 
innvendinger som kan reises mot Stortingets 
nye bruk av instrukser. Når det gjelder den 
politiske siden av saken, vil utvalget nøye seg 

med en tilråding om at instruksjonsretten ut
øves med varsomhet, og forbeholdes saker av 
særlig politisk eller prinsipiell betydning, der 
forholdene ligger til rette for at Stortinget bør 
kunne gripe inn overfor regjeringen i forkant, 
i stedet for å nøye seg med etterfølgende kon
troll.» 

Ved behandlingen av utvalgets innstilling 
(Innst. S. nr. 210 (2002 – 2003)) uttalte kontroll- og 
konstitusjonskomiteen: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbei
derpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, har 
merket seg at Stortinget i økende omfang har 
benyttet seg av sin rett til å instruere regjerin
gen i saker som det i utgangspunktet er opp til 
regjeringen å avgjøre. 

En omfattende bruk av instruks overfor 
regjeringen kan bidra til å svekke regjeringens 
styringsevne. Det er derfor ønskelig å søke å 
begrense bruken av instruks til særlig viktige 
saker. 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspar
tiet og Sosialistisk Venstreparti er av den opp
fatning at Stortinget er suverent til å engasjere 
seg i og fatte vedtak i de saker som Stortinget 
selv mener er viktige. 

Disse medlemmer kan ikke se at Stortinget 
omfattende instruerer regjeringen og på den 
måten har bidratt til å svekke regjeringens sty
ringsevne. 

Disse medlemmer vil peke på at det er opp 
til regjeringen å sikre seg politisk støtte slik at 
direkte instruksjon fra Stortinget blir overflø
dig. 

Komiteen vil særlig vise til anmodningsved
tak som fattes basert på benkeforslag i stor
tingssalen. Slike vedtak vil ofte mangle den nød
vendige kvalitetssikring og kan gi uforutsette 
konsekvenser. Komiteen viser til at forslagsret
ten i interpellasjonsdebatter nettopp ble fjernet 
fra Stortingets forretningsorden for å sikre seg 
mot forhastede vedtak. Komiteen vil generelt 
fraråde bruk av benkeforslag i viktige spørsmål 
og viser til at utredningsvedtak i mange tilfel
ler vil være et godt alternativ som gir et bedre 
grunnlag for å treffe avgjørelser. 

Komiteen viser til at regjeringen fra og med 
1999 er pålagt å oversende en egen melding 
til Stortinget om oppfølgingen av Stortingets 
anmodnings- og utredningsvedtak. Komiteen 
anser så langt erfaringene med denne ordnin
gen som positive. Meldingen har, etter komite
ens mening, skjerpet interessen for oppfølgin
gen av Stortingets vedtak. 

Komiteen vil understreke betydningen av 
at Stortingets vedtak følges opp av ansvarlige 
myndigheter. Befolkningen må kunne stole på 
at Stortingets vedtak gjelder. Kan de ikke det, 
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vil det på sikt undergrave troen på vårt politiske 
system. 

På hvilken måte regjeringen skal følge opp 
vedtaket vil måtte fremgå av forslaget. Vedtak 
som klart og entydig er en beslutning som kre
ver en bestemt handling, kan bare endres ved 
nytt vedtak i Stortinget. Dersom regjeringen 
ikke kan eller vil gjennomføre den bestemte 
handling, så vil det foreligge en plikt for regje
ringen til å fremlegge saken for Stortinget med 
forslag til nytt vedtak. Vedtak som etterspør en 
utredning eller i andre tilfeller en vurdering, må 
det forventes at regjeringen følger opp og på en 
egnet måte melder resultatet av til Stortinget.» 

Regjeringen legger kontroll- og konstitusjons
komiteens merknader til grunn. 

1.3 Årets stortingsmelding


Statsministerens kontor har innhentet uttalelser 
fra de respektive departementer om oppfølging 
og behandling av vedtakene fra stortingssesjonen 
(2002-2003). Svarene er inntatt i stortingsmeldin
gen kap. 2. 

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 (2002-2003). 
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2 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2002–2003


2.1 Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 

Vedtak nr. 69, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen innføre sluttpak
ker som hovedregel, istedenfor ventelønn, ved 
oppsigelser i staten.» 

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

«Gjeldende rammebetingelser for omstilling for 
staten legger opp til at sluttvederlag skal brukes 
som alternativ til oppsigelse fra virksomhetens 
side. Bruk av sluttvederlag forutsetter at den 
ansatte sier opp stillingen selv, og vil da inne
bære at den overtallige ikke får rett til vente
lønn. Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet har gjennom kontakt med departementer 
og virksomheter under omstilling lagt særlig 
vekt på ønsket om å redusere tilstrømningen 
og øke gjennomstrømningen til ventelønnsre
gisteret. Et virkemiddel for å få til dette har 
vært å rette økt oppmerksomhet på ordningen 
med sluttvederlag. Det er likevel slik at ansatte 
som blir sagt opp pga. overtallighet, etter visse 
kriterier vil kunne ha rett til ventelønn. End-
ringer i gjeldende ventelønnsordning forutset
ter lovendring. Vi vil her vise til det pågående 
arbeidet i Arbeidslivslovutvalget.» 

Vedtak nr. 139, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen ta igjen etterslepet 
fra pensjonistoppgjøret i juni 2002 før trygde
oppgjøret i 2003.» 

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

«Stortingets anmodning om å ta igjen ettersle
pet fra pensjonistoppgjøret i juni 2002 før tr yg
deoppgjøret i 2003, er behandlet i St.meld. nr. 32 
(2002-2003) Om vurdering av retningslinjene 
for tr ygdeoppgjøret og St.prp. nr. 73 (2002
2003) Om tr ygdeoppgjeret 2003.» 

Vedtak nr. 145, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at regu
leringen av grunnbeløpet i folketrygden minst 

reguleres i tråd med lønnsutviklingen for yrkes
aktive.» 

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

«Stortingets anmodning om å sørge for at regu
leringen av grunnbeløpet i folketr ygden minst 
reguleres i tråd med lønnsutviklingen for yrkes
aktive er behandlet i St.prp. nr. 73 (2002-2003) 
Om tr ygdeoppgjeret 2003.» 

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 29. september 2003: 

«Vedtaket berører både Arbeids- og admini
strasjonsdepartementet og Sosialdepartemen
tet. De berørte departementer har engasjert en 
ekstern forskningsinstitusjon til å gjennomføre 
evalueringen av de nye beregningsregler for 
yrkesrettet attføring og medisinsk rehabilite
ring. Informasjon av sentral betydning for evalu
eringen (økonomisk sosialhjelp og arbeidsinn
tekt for 2001 og 2002) vil tidligst kunne være til
gjengelig for analyse høsten 2003/våren 2004. 
Det har derfor dessverre ikke vært mulig å 
gjennomføre evalueringen i 2003. Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet og Sosialdepar
tementet tar på denne bakgrunn sikte på å legge 
resultatene fra evalueringen fram for Stortinget 
i løpet av 2004.» 

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 
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eller andre former for ikke-kontante bidrag, 
herunder arbeidsinnsats og alle andre inn
satsfaktorer 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 forvent
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.» 

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.» 

Vedtak nr. 407, 8. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen trekke Oscarsborg 
ut av Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tets utredning om Statens kulturhistoriske eien
dommer og behandle den som egen sak.» 

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

«Regjering vil komme tilbake til Stortinget med 
forslag til fremtidig bruk og forvaltning av 
Oscarsborg, bl.a. gjennom en prospektbeskri
velse i St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Forsvarsde
partementet. Et konkret prosjekt vil bli frem
lagt på et senere tidspunkt.» 

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.» 

Vedtak nr. 418, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere omfang og 
utforming av arbeidsmarkedstiltak for mennes
ker 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.» 
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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.» 

Vedtak nr. 448, 28. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen ved tr ygdeoppgjø
ret 2003 legge til grunn retningslinjene slik de 
er endret ved behandlingen av St.meld. nr. 32 
(2002-2003).» 

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

«I drøftingene med pensjonistenes organisasjo
ner om reguleringen av grunnbeløpet i folke
trygden fra 1. mai 2003, la Regjeringen til grunn 
retningslinjene for regulering av pensjonistenes 
inntekter som Stortinget vedtok 28. mai 2003, 
jf. Innst. S. nr. 223 (2002.2003). Tr ygdeoppgjø
ret for 2003 er behandlet i St.prp. nr. 73 (2002
2003).» 

Vedtak nr. 572, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen å legge frem for 
Stortinget en sak om konkurransesituasjonen 
i det nordiske energimarkedet.» 

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

«De nordiske konkurransemyndighetene gjen
nomfører et felles prosjekt der konkurranse
forholdene i det nordiske markedet vurderes. 
Videre har Arbeids- og administrasjonsdepar
tementet nylig nedsatt en ekspertgruppe for 
å vurdere konkurranseforholdene i kraftmar
kedet i lys av den aktuelle utviklingen. Dette, 
sammen med annet arbeide som er på gang 
på kraftmarkedsområdet, vil gi grunnlag for at 
Regjeringen kan komme tilbake til Stortinget 
med en sak om konkurransesituasjonen i det 
nordiske energimarkedet i 2004.» 

Vedtak nr. 573, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen, i lys av endrin-
gene i konkurranseloven § 3-12 og på bak
grunn av Stortingets behandling av Dokument 
nr. 8:114 (2002-2003), vurdere vedtaket om Stat-
krafts plikt til å selge sine eierandeler i Hed

mark Energi, E-CO og Trondheim Energiverk 
på nytt.» 

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

«Vedtaket vil bli vurdert på nytt og vi vil komme 
tilbake til Stortinget med dette på et senere 
tidspunkt.» 

Vedtak nr. 575, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2004 komme tilbake med en 
nærmere beskrivelse av de praktiske og øko
nomiske konsekvensene for Norsk lysingsblad 
ved overgangen til elektronisk kunngjøring.» 

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

«Regjeringen vil omtale saken i St.prp. 1 (2003
2004) i forbindelse med forslaget til budsjett for 
Statens forvaltningstjeneste, under kap. 1522, 
post 21 og kap. 4522, post 04.» 

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.» 

Vedtak nr. 665, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med startbevilgning for videre detaljplanleg
ging og endelig byggebevilgning for Falstad
senteret i Nasjonalbudsjettet for 2004.» 

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

«Regjeringen vil komme tilbake til saken i 
St.prp. nr. 1.» 

2.2 Barne- og familiedepartementet 

Vedtak nr. 93, 3. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen se på strakstiltak, 
med tanke på den vanskelige økonomiske situa
sjon mange krisesenter er i dag. Stortinget ber 
også om at Regjeringen finner en løsning for de 
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krisesentrene som har mistet fylkeskommunal 
støtte pga. uttrekk av fylkeskommunale midler 
som en konsekvens av statlig overtakelse av 
sykehusene.» 

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

«Barne- og familiedepartementet har foretatt 
en kartlegging for å få en fullstendig over
sikt over hvilke fylkeskommuner og kommu
ner som endrer, reduserer eller trekker seg 
helt ut i forhold til finansiering av de enkelte 
krisesentrene for 2003. Denne kartleggingen 
viste at det lokale tilskuddet har økt betrakte
lig i forhold til tidligere år. Samlet har tilskud
det fra kommunene økt med om lag 14 prosent 
fra 2002 til 2003, som igjen utløser tilsvarende 
økning i det statlige tilskuddet. Stortinget er 
orientert om dette i RNB for 2003.» [St.prp. nr. 
65 (2002-2003) s. 92.] 

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 tilgjen
gelig. Regjeringen har i 2002/2003 gjennom
ført skolering for en rekke etater på områdene 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hvordan 
den videre opplæringen skal legges opp vil bli 
drøftet med aktuelle parter høsten 2003.» 

Vedtak nr. 167, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utforme regelverk 
som sikrer at barn og barnefamilier ikke blir 
henvist til å bo på hospits.» 

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

«Sosialtjenesteloven § 4-5 pålegger kommunen, 
ved sosialtjenesten, å finne midlertidig hus
være for dem som ikke klarer det selv. Sosi
aldepartementet har kommentert bestemmel
sen i rundskriv U-5/2003 – «Veileder for kva
litetskrav til midlertidig husvære etter lov om 
sosiale tjenester § 4-5». I veilederen gis også 
forslag til en standardavtale som kommunene 
kan benytte overfor eiere av private døgnover
nattingssteder. Når det gjelder barn og barne
familier er det uttalt: «Barnefamilier, barn og 
unge som har et akutt boligbehov må få tilbud 
om midlertidig husvære som er forsvarlig og 
egner seg for denne gruppen. Midlertidig hus
være hvor personer med rusmiddelproblemer 
oppholder seg er ikke et egnet sted for barne
familier, barn og unge. Kommunene må sikre 
at forsvarlige og egnede tilbud for denne grup
pen er tilgjengelige når behov oppstår.»» 

Vedtak nr. 172, 13. desember 2002 

«Stortinget ber om at Regjeringen kommer til-
bake til Stortinget med en sak om barnehagepo
litikken, basert på barnehageavtalen, og merk
nader fra komiteens flertall under kap. 856 i 
Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002- 2003) innen medio 
mars 2003, slik at saken kan behandles av Stor
tinget.» 

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

«Vedtaket er fulgt opp med St.meld. nr. 24 (2002
2003).» 

Vedtak nr. 175, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sikre at foreningen 
«Vi som har et barn for lite» får et fast driftstil
skudd over Kap. 846 Familie- og likestillingpo
litisk forskning, opplysningsarbeid m.v.» 

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

«Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske 
organisasjoner bevilges over statsbudsjettet 
kap. 846 post 70 og forvaltes av Barne-, ung-
doms- og familiefor valtningen, BUFA. Barne
og familiedepartementet har instruert BUFA 
om at foreningen «Vi som har et barn for lite» 
skal være sikret minimum det samme belø
pet som foreningen fikk i tilskudd i 2002, dvs. 
100 000 kroner. Dette innebærer at forenin
gen søker BUFAs tilskuddsordning på ordinær 
måte og behandles i tråd med retningslinjene 
for tildeling av driftstilskudd. Dersom driftstil
skuddet etter ordinær behandling beløper seg 
til mindre enn tilskuddet for 2002, skal forenin
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gen særbehandles og tildeles 100 000 kroner. 
Foreningen «Vi som har et barn for lite» er i 
2003 tildelt 100 000 kroner i driftsstøtte.» 

Vedtak nr. 223, 19. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen kompensere bar
nehagesektoren for økte utgifter i 2002, gjen
nom ekstraordinære driftstilskudd per barne
hageplass tilsvarende 100 millioner kroner til 
private barnehager og 35 millioner kroner til 
kommunale barnehager over kap. 856 post 60 
for 2002. De 135 millioner kroner skal utbeta
les i 2002. Et eventuelt mindreforbruk i 2002 
på kap. 856 post 61 kan nyttes under kap. 856 
post 60. 

Kap. 856 post 61 tilføyes stikkordet «kan 
nyttes under kap. 856 post 60.»» 

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

«Vedtaket er fulgt opp i tråd med Stortingets 
forutsetninger. Departementet sendte ut ret
ningslinjer for tildeling av tilskuddet i brev av 
20. desember 2002. Det samlede tilskuddsbeløp 
var 135 millioner kroner, hvorav 100 millioner 
kroner ble fordelt til private barnehager og 
35 millioner kroner til offentlige barnehager. 
Tildelingen til den enkelte barnehage baserte 
seg på status for antall barn med barnehage
plass per desember 2002, og tilskuddet utgjorde 
275 kroner per barn i offentlige barnehager og 
1280 kroner per barn i private barnehager. Av 
praktiske årsaker ble tilskuddet utbetalt over 
statsbudsjettet for 2003. 31. januar 2003 sendte 
departementet et brev til alle fylkesmennene, 
der man ba om rapport på status for utbetaling 
av tilskuddet i den enkelte kommune. Tilbake
meldinger tyder på at de aller fleste kommu
ner hadde foretatt utbetalingen i løpet av januar 
måned.» 

Vedtak nr. 245, 6. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget i løpet av 2003 med forslag til ansvars
ordninger som sikrer elever og lærlinger i 
grunnskolen og videregående opplæring, barn 
i barnehager og studenter ved ulykker som 
rammer den enkeltes liv og helse. Ordningen 
bør ses i lys av de forslag som fremmes i yrkes
skadeutvalget.» 

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

«Yrkesskadeutvalget skulle lagt fram sin utred
ning 1. mai 2003, men prosessen har blitt for
sinket. Trolig legger utvalget fram utredningen 
i løpet av høsten 2003. Departementene finner 

det hensiktsmessig å avvente vårt arbeid med 
forsikringsordninger for barn i barnehage, ele
ver, lærlinger og studenter inntil Yrkesskade
utvalget er ferdig med utredningen.» 

Vedtak nr. 260, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om årlig å rappor
tere om situasjonen i kommunene hva gjelder 
oppfølging av meldinger til barnevernet.» 

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

«Barne- og familiedepartementet vil i de årlige 
budsjettproposisjoner redegjøre for status når 
det gjelder oppfølging av meldinger i barnever
net fram mot henleggelser og ulike typer til
tak.» 

Vedtak nr. 261, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
at barn og unge med tiltak fra barnevernet skal 
ha lovhjemlet rett til behandling for rus og psy
kiatri.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 17. 
september 2003: 

«Helsedepartementet opplyser at spørsmålet 
om rett til psykiatrisk behandling er omtalt i 
Ot.prp. nr. 63 (2002-2003) pkt. 5.5.1 om lov om 
endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasien
trettigheter mm. Saken ligger til behandling i 
Stortinget. 

Sosialdepartementet informerer om at de 
har til behandling den del av Stortingets anmod
ning som gjelder lovhjemlet rett til behand
ling for rusmisbruk. Departementet vil vurdere 
utforming, innhold og plassering av eventuelle 
lovforslag om å gi barn og unge med tiltak fra 
barnevernet rett til behandling for rusmisbruk, 
etter at Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 3 
(2002-2003) og Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) er 
avsluttet» 

Vedtak nr. 262, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme med en 
utredning om situasjonen for seksuelt mis
brukte barn og deres familier i Norge med 
særlig fokus på rettspraksis, behandlingstilbud, 
oppfølging og kompetanse.» 

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

«Med referanse til det aktuelle vedtaket, skri
ver Barne- og familiedepartementet følgende i 
St.meld. nr. 29 (2002 - 2003) Om familien – for
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pliktende samliv og foreldreskap: «Regjeringen 
vil utarbeide en samlet plan mot seksuelle over
grep mot barn og utvide perspektivet til også å 
omfatte fysiske overgrep mot barn. Dette skal 
ikke være til hinder for fortløpende å sette i 
verk aktuelle tiltak» (side 53).» 

Vedtak nr. 263, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere eksi
sterende tilbud til barn og unge med atferds
vansker for å kartlegge hvilke områder som må 
styrkes.» 

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

«Sammen med andre berørte departementer, 
har Barne- og familiedepartementet i 2003 etab
lert et eget senter for studier og behandling av 
alvorlig problematferd blant barn og unge ved 
Universitetet i Oslo. Både hjem- og nærmiljø
basert metodikk og behandlingstilbud i institu
sjon vil bli styrket som følge av pågående forsk
ning og utviklingsarbeid.» 

Vedtak nr. 264, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stor
tinget en gjennomgang av erfaringene med de 
kommunene der barnevernets forebyggende 
arbeid og myndighetsbarnevernet er adskilt.» 

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

«Barne- og familiedepartementet vil i løpet av 
2003 innhente informasjon fra aktuelle kommu
ner i samarbeid med fylkesmennene, og komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte.» 

Vedtak nr. 266, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2003 
utrede om barnevernloven bør endres, slik at 
enslige mindreårige asylsøkere under 18 år på 
lik linje med enslige norske barn blir ivaretatt 
av barnevernet ved ankomst til Norge.» 

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

«En interdepartemental arbeidsgruppe har 
kommet med forslag til alternative og helhet
lige mottaks- og bosettingsmodeller, som bl.a. 
inkluderer at enslige mindreårige skal bli bedre 
ivaretatt ved ankomst til Norge. Kommunal- og 
regionaldepartementet har sendt forslagene i 
rapporten på høring til en rekke høringsinstan
ser med frist til 01.09.03. Barne- og familiede
partementet vil snarest i samarbeid med Kom-

munal- og regionaldepartementet drøfte anbe
falingene fra høringen og vurdere behovet for 
endringer i barnevernloven.» 

Vedtak nr. 291, 20. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gjøre en evalu
ering av Oslo to år fra endringene i bar
nevernloven og familievernkontorloven trer i 
kraft.» 

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

«Barne- og familiedepartementet vil fra ikraft
tredelsen 01.01.04 starte en evaluering av bar
nevernet i Oslo, som skal være avsluttet innen 
to år.» 

Vedtak nr. 292, 20. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å anmode kom
munene å opprette et Samarbeidsorgan for 
lokale tjenester (SLT) bestående av represen
tanter fra f.eks. barnevern, skole, barnehage, 
politi, helsevesen, frivillige organisasjoner og 
politikere.» 

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

«Barne- og familiedepartementet vil ta initia
tiv i forhold til aktuelle departementer, slik at 
departementene sender ut et felles skriv der 
det oppfordres til organisert lokalt samarbeid 
om spørsmål som gjelder barn og unge.» 

Vedtak nr. 293, 20. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme de lovend
ringer som er nødvendig for at taushetsplikten 
i barnevernsaker ikke skal være til hinder for 
et samarbeid med andre etater.» 

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

«Barne- og familiedepartementet har startet 
arbeidet med å utrede behovet for lovendringer 
av taushetsplikten i barnevernssaker. Eventu
elle forslag til lovendring vil bli lagt fram i en 
samlet endringsproposisjon i 2004.» 

Vedtak nr. 457, 3. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en løpende 
og grundig evaluering av effekten av de nye 
bidragsreglene i tråd med Ot.prp. nr. 43 (2001
2002), jf Innst. O. nr. 127 (2000-2001). Evalue
ringen skal blant annet medføre en tilbake
melding i forbindelse med budsjettbehandlin
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gen høsten 2004, og en Stortingsmelding innen 
utgangen av 2005.» 

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

«Det er igangsatt evaluering av den nye model-
len for fastsetting av barnebidrag. Regjeringen 
vil underrette Stortinget om virkningene av 
bidragsordningen i St.prp. nr. 1 (2004-2005) og 
i en egen melding til Stortinget i løpet av 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.» 

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.» 

Vedtak nr. 523, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringa foreta en gjennom
gang av lovverk og praksis som angår barn 
med funksjonsnedsettelser, med sikte på å syn
liggjøre Norges forpliktelser etter FNs Barne
konvensjon.» 

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

«I St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer, som ble frem
lagt 13. juni 2003, er det i kap. 4.1 redegjort for 
lovarbeid som tar sikte på å styrke den rettslige 
situasjonen for personer med nedsatt funksjons
evne, herunder barn. Det er også redegjort for 
hvordan det vil bli arbeidet med bruken av den 
eksisterende lovgivning. Videre er det i kap. 9 
redegjort spesielt for arbeidet i forhold til barn 

med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. 
Det vises videre til at det 29. november 2002, 
ble oppnevnt et utvalg som skal utarbeide for-
slag til en ny lov eller forslag til endringer i eksi
sterende lovgivning, eller begge deler, som kan 
styrke det rettslige vernet mot diskriminering 
av funksjonshemmede. 

I Ot.prp. nr. 67 (2002-2003), jf. Innst. O. 
nr. 126 (2002-2003) har kommunene fått lovfes
tet plikt til å ha skolefritidstilbud for barn med 
særskilte behov på 1. – 7. klassetrinn. Det vises 
videre til Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) pkt. 8.3 der 
synliggjøring av barnekonvensjonens artikkel 
28 om retten til utdanning og artikkel 29 om 
målsettinger for utdanningen er omtalt.» 

Vedtak nr 592, 19. juni 2003 

«Driftstilskudd til barnehager, kapittel 856 post 
60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 
2006. Stortinget ber Regjeringen i kommune
proposisjonen for 2006 fremme forslag om nød
vendige endringer i inntektssystemet som leg
ger til rette for dette.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 25. 
september 2003: 

«Regjeringen vil i kommuneproposisjonen for 
2006 komme med forslag til hvordan driftstil
skuddet til barnehager skal innlemmes i inn
tektssystemet.» 

Vedtak nr. 610, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å sørge for end-
ringer i «Erklæringen fra brudefolkene før prø
ving av ekteskapsvilkårene» i tråd med lov om 
ekteskap.» 

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

«Regjeringen har endret blanketten «Erklærin
gen fra brudefolkene før prøving av ekteskaps
vilkårene» i tråd med endringen av 19. juni 2003 
i lov om ekteskap. Vigslerne ble orientert om 
endringene i brevs form i juli 2003.» 

2.3 Finansdepartementet 

Vedtak nr. 22, 7. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre eva
lueringen av gjeldende regelverk om offentlig
gjøring av skattelister, herunder vurdere ulike 
interessenters behov for informasjon.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 
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«Regjeringens arbeid med å evaluere reglene 
om offentliggjøring av skattelister er omtalt i 
Ot.prp. nr. 93 (2002-2003). Høringsnotat med 
forslag til endringer i reglene ble sendt på høring 
24. juni 2003 med høringsfrist 15. september 
2003. Det tas sikte på å legge frem forslag til 
lovendringer i en odelstingsproposisjon slik at 
eventuelle nye regler kan gjelde med virkning 
for utleggingen av skattelistene for inntektsåret 
2003.» 

Vedtak nr. 43, 26. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringa komme attende med 
endringar i verksemdsreglane for livsforsik
ringsselskap, som opnar for ein generell rett til 
å tilby tenestepensjonsordningar med kjønns
og aldersnøytrale premiar.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Finansdepartementet har i brev 27. januar 
2003 bede Banklovkommisjonen «om mulig å 
utarbeide endringer i lov 10. juni nr. 39 om for
sikringsvirksomhet som åpner for en generell 
rett for livsforsikringsselskaper til å tilby tjenes
tepensjonsordninger med kjønns- og aldersnøy
trale premier». Regjeringa vil kome attende til 
saka etter at utgreiinga frå Banklovkommisjo
nen ligg føre.» 

Vedtak nr. 57, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sette ned et hur
tigarbeidende ekspertutvalg som skal utrede 
virkningene på statens inntekter av avgiftsend
ringer på grensehandelsutsatte varer. Utred
ningen skal omfatte virkningene av reduserte 
avgifter på eksisterende innenlandsk etterspør
sel og på økning i innenlandsk etterspørsel som 
følge av redusert grensehandel, «tax-free»-han-
del og illegal omsetning. Utvalget skal redegjøre 
for hvordan provenyvirkninger beregnes i våre 
naboland, og redegjøre for utviklingstrekkene 
i avgiftene på grensehandelutsatte varer i nabo
landene. Utvalget skal også vurdere virknin
gene på samlet konsum i Norge av de aktuelle 
varene ved avgiftsendringene og konsekven
sene av dette. Utvalget skal vurdere virkningene 
av avgiftsendringer av ulikt omfang. Utvalget 
skal legge frem sluttrapport innen april 2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Det ble oppnevnt et utvalg 22. januar 2003 
som avga sin innstilling 30. april 2003, jf. NOU 
2003:17 Særavgifter og grensehandel. Det ble 
redegjort for utvalgets hovedkonklusjoner i 

St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbud
sjett 2003. Utvalgets rapport er sendt på høring 
med frist 1. oktober 2003.» 

Vedtak nr. 66, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen unnta alternativ 
medisinsk behandling for mer verdiavgift 
senest i forbindelse med Revidert nasjonalbud
sjett 2003 innenfor de rammer Stortinget trek
ker opp.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Fra 1. juli 2003 ble ytterligere fem alternative 
behandlingsformer unntatt fra mer verdiavgifts
plikten, i tillegg til akupunktur og homøopati 
som allerede er unntatt. Disse behandlingsfor
mene er naprapati, osteopati, soneterapi, aro
materapi, samt ernæringsterapi og urtemedi
sinbehandling. I praksis antas utvidelsen å føre 
til at alternativ behandling for en stor del vi 
være unntatt fra merverdiavgift. 

En registerordning for utøvere av alterna
tiv behandling er nå under utforming. Sam-
men med Helsedepartementet vil Finansdepar
tementet se nærmere på om det er mulig å 
knytte ytterligere unntak opp mot en slik regis
terordning. Alternativt vil det bli vurdert om 
det finnes andre, egnede avgrensningskriterier 
som ytterligere unntak kan baseres på.» 

Vedtak nr. 67, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen igangsette et 
arbeid for å se på forenklinger i skattesystemet 
for kraftverksbeskatning.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Saken vil bli fulgt opp i forbindelse med stats
budsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 68, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme proposi
sjon om nødvendige endringer i forsikringsvirk
somhetsloven, slik at arbeidsgivere i kommunal 
sektor, samt andre som har sine pensjonsord
ninger tilknyttet KLP og som ønsker å gå over 
fra KLP til private pensjonsordninger, kan gjen
nomføre dette. Proposisjon fremmes senest 1. 
november 2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil fremme en odelstingsproposi
sjon senest 1. november 2003.» 
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Vedtak nr. 70, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen foreslå løsninger 
som nøytraliserer momsen for kommunene ved 
kjøp av tjenester fra private bedrifter. Dette 
iverksettes fra 1. januar 2004.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Et offentlig utvalg avga sin innstilling 18. 
desember 2002, jf. NOU 2003:3 Merverdiav
giften og kommuene. Utvalget anbefalte en 
overgang fra dagens begrensede kompensa
sjonsordning for merverdiavgift til en generell 
kompensasjonsordning for kommuner og fyl
keskommuner. Utvalgets rapport har vært på 
høring med frist 16. april 2003. I St.meld. nr. 2 
(2002-2003) orienterte Regjeringen om utval
gets forslag og de synspunkter som kom frem i 
høringsrunden. Regjeringen vil legge frem sitt 
forslag til løsning i budsjettet for 2004, med sikte 
på at ordningen trer i kraft fra 1. januar 2004.» 

Vedtak nr. 80, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen 
melding basert på innstillingen fra Skauge
utvalget.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil fremme saken som egen mel
ding til Stortinget.» 

Vedtak nr. 182, 13. desember 2002: 

«Stortinget ber Regjeringen om innen 1. juni 
2003 å komme tilbake med et forslag til lovreg
ler som gir offentlige kreditorer hjemmel til å 
godta forslag til frivillig gjeldsordning.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen har i Ot.prp. nr. 107 (2002-2003) 
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 
om frivillig og tvungen gjeldsordning for privat
personer, fremmet forslag til lovregler som gir 
offentlige kreditorer hjemmel til å godta forslag 
til frivillig gjeldsordning.» 

Vedtak nr. 216, 19. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en rask 
utredning av merverdiavgiftsfritak for utleie og 
leasing av 0-utslippsbiler.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2004 gi en 

redegjørelse om mulighetene for og hensikt
messigheten av å innføre mer verdiavgiftsfritak 
for utleie og leasing av 0-utslippsbiler.» 

Vedtak nr. 309, 25. februar 2003 

Stortinget ber Regjeringen utrede ulike model
ler for differensierte avgifter på strøm og legge 
frem eventuelle forslag om dette i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett for 2003. 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringens vurdering av ulike modeller for 
differensierte avgifter på elektrisitet ble presen
tert i Revidert nasjonalbudsjett 2003, jf. omtale 
i avsnitt 3.3.9 i St.meld. nr. 2 (2002-2003).» 

Vedtak nr. 324, 27. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringa ta dei internasjonale 
initiativa som er nødvendige, til dømes gjen
nom organisasjonar som WTO og OECD, for å 
få slutt på skattesubsidiering.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«I OECD og EU sitt arbeid med skattesubsidiar 
har det vore fokusert på skadeleg skattekon
kurranse. Låg eller ingen inntektsskatt har ein 
ikkje åleine kunne definere som skadeleg, og 
dei gjeldande systema i medlemslanda for skatt
legging av skipsfart og sjøfolk er blitt godteke 
av desse organisasjonane. Interessa for arbeidet 
med å utvikle eit regelverk for å regulere subsi
diar på tenesteområdet i WTO har vore svært 
låg blant medlemslanda. Skipsfart har førebels 
ikkje blitt inkludert i tenesteavtala i WTO på ein 
fullverdig måte, og berre eit mindretal av med
lemslanda har så langt teke på seg forpliktingar 
innan denne sektoren. På den bakgrunn er det 
på dette tidspunkt ikkje grunnlag for særskilte 
norske initiativ i WTO i spørsmålet om skatte
subsidiar i skipsfartsnæringa.» 

Finansdepartementets svar er utarbeidet i sam
råd med Nærings- og handelsdepartementet. 

Vedtak nr. 388, 10. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for 2004 
legge frem forslag om endringer i årsavgiften 
for biler, slik at den blir fleksibel og knyttet 
opp mot den tid eieren faktisk disponerer kjø
retøyet.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2004 pre
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sentere forslag til endringer i årsavgiften, slik 
at den blir fleksibel og knyttet opp mot den tid 
eieren faktisk disponerer kjøretøyet.» 

Vedtak nr. 390, 10. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonal
budsjett legge fram forslag som innebærer at 
korn- og soyabaserte melkeprodukter fritas for 
avgift på alkoholfrie drikkevarer, samt grunn
avgift på drikkevareemballasje.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Etter forslag i St.prp. nr. 65 (2002-2003) har 
Stortinget ved behandlingen av Innst. S. nr. 260 
(2002-2003) sluttet seg til at korn- og soyaba
serte melkeerstatningsprodukter fritas for pro
duktavgift på alkoholfrie drikkevarer og avgif
tene på drikkevareemballasje. Endringen ble 
iverksatt fra 1. juli 2003.» 

Vedtak nr. 564, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en 
evaluering av SkatteFUNN. I den forbindelse 
bes det om at det også vurderes å utvide 
SkatteFUNN-ordningen til å gjelde enkelt
mannsforetak, inkl. landbruk.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Finansdepartementet vil orientere om det 
pågående arbeidet med evaluering av 
SkatteFUNN-ordningen og problemstillinger 
knyttet til enkeltmannsforetak og jordbruk i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 657, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt 
sammensatt nasjonalt utvalg bestående av 
representanter for strømleverandører, distribu
tører, nettselskaper, samt representanter for 
forbruker- og miljøorganisasjoner som skal 
utrede ulike modeller for differensierte avgif
ter på elektrisitet. Utvalget skal legge fram en 
innstilling så snart det lar seg gjøre, men innen 
utgangen av 2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Finansdepartementet vil sette ned et utvalg 
med mandat og sammensetning i tråd med Stor
tingets anmodningsvedtak i Innst. S. nr. 260 
(2002-2003).» 

2.4 Fiskeridepartementet


Vedtak nr. 211, 19. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen omgjøre vedtaket 
om plassering av Fiskeridirektoratets regionale 
ledd slik at: 
1.	 Regionkontoret for Fiskeridirektoratet i 

Trondheim videreføres. 
2.	 Regionkontoret for Fiskeridirektoratet i 

Vadsø videreføres.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen har i samsvar med Stortingets 
anmodingsvedtak omgjort vedtaket om plas
sering av Fiskeridirektoratets regionale ledd, 
slik at regionkontorene for Fiskeridirektoratet 
i Trondheim og Vadsø videreføres, bifalt ved 
kgl. resolusjon 15. mai 2003.» 

Vedtak nr. 297, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at opp
drettsanlegg som allerede befinner seg i områ
der hvor det ikke tillates oppdrett av anadrom 
matfisk flyttes til andre områder innen 1. mars 
2011. Det må gis en rimelig kompensasjon 
til eiere av oppdrettsanlegg som må flytte ut. 
Forskning og utdanningsanlegg vurderes spe
sielt og får tillatelse til å fortsette driften der de 
er i dag.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil orientere Stortinget om opp
følging av vedtaket i løpet av vårsesjonen 2004.» 

Vedtak nr. 298, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innføre krav til pro
pellbeskyttelse for båter brukt i oppdrettsnæ
ringen.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003–2004) i egen 
omtale følge opp Stortingets anmodning.» 

Vedtak nr. 299, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen avvikle de midler
tidige sikringssonene for laksefisk. Stortinget 
ber videre Regjeringen avstå fra å tildele nye 
konsesjoner for matfiskoppdrett av anadrome 
arter i disse områdene før Stortinget har fer
digbehandlet forslag til supplering og ferdig
stillelse av ordningen med nasjonale laksevass
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drag og laksefjorder som varslet i St.prp. nr. 79 
(2001-2002). Det forutsettes at ferdigstillelsen 
av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder kan 
gjennomføres i 2004/2005.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003–2004) i 
egen omtale legge fram den videre oppfølging 
av saken.» 

Vedtak nr. 342, 25. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
Revidert statsbudsjett komme med vurderinger 
og konkrete tiltak for å styrke slepebåtkapasi
teten i nordområdene.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«En orientering om slepebåtkapasiteten i Nord-
Norge ble lagt fram i forbindelse med behand
lingen av Revidert Nasjonalbudsjett 2003, jf. 
St.prp. nr. 65 (2002-2003). Regjeringen har som
meren 2003 satt i gang prosessen for innleie 
av to beredskapsfartøyer som skal plasseres i 
Finnmark. I innbydelsen er det tatt forbehold 
om Regjeringens og Stortingets endelige sam
tykke.» 

Vedtak nr. 505, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sette et kvotetak 
på 3 kvoter pr. fartøy.» 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Fiskeridepartementet vil følge opp Stortingets 
anmodningsvedtak om 3 kvotetak. Dette vil bli 
effektuert i forbindelse med forskriftene som 
skal fastsettes i slutten av 2003. Det vises for 
øvrig til St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

2.5 Forsvarsdepartementet 

Vedtak nr. 103, 6. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om en bred gjen
nomgang av Heimevernets organisering, struk
tur samt oppgaver og ber om at resultatet av 
en slik utredning legges frem for Stortinget på 
egnet måte i planperioden.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Forsvarssjefen er i ferd med å gjennomgå Hei
mevernets organisering, struktur og oppgaver 

som en del av Forsvarssjefens militærfaglige 
utredning 2003, som vil bli offentliggjort i løpet 
av høsten 2003. Basert blant annet på Forsvars
sjefens anbefalinger, tar Regjeringen sikte på 
å fremme ny langtidsplan for Forsvaret våren 
2004. Denne vil inneholde en analyse av og 
anbefalinger knyttet til Heimevernets oppgaver, 
struktur og organisering.» 

Vedtak nr. 247, 6. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen bruke den kompe
tanse den har etter gjeldende lovgivning til å 
frita nåværende og tidligere tjenestemenn for 
taushetsplikt overfor granskingskommisjonen 
for Mehamn-ulykken.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Det ble besluttet 20. november 2002 å opp
heve taushetsplikten for tidligere og nåværende 
ansatte i Forsvaret, slik at kommisjonen kunne 
ta imot forklaringer fra forsvarspersonell uhind
ret av Tvistemålslovens § 204 nr. 2.» 

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).» 

2.6 Helsedepartementet 

Vedtak nr. 72, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utvide fritt syke
husvalg til å gjelde private aktører med avtaler 
med de regionale helseforetakene. Lovproposi
sjonen vedrørende fritt sykehusvalg skal frem
legges for Stortinget i vårsesjonen 2003, slik at 
det er mulig med ikrafttredelse 1. juli 2003. Pasi
entene skal gis like stor valgfrihet uavhengig 
av hvilken helseregion en tilhører. De regionale 
helseforetakene må derfor inngå felles avtaler 
med private sykehus.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket ble fulgt opp gjennom fremleggelse 
av Ot.prp. nr. 63 (2002-2003) Om lov om endrin-
ger i lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettig
heter (pasientrettighetsloven) m.m.» 
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Vedtak nr. 73, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at valg 
av finansieringsmodeller i helsevesenet skal sti
mulere til utnyttelse av private aktører. Dersom 
det gis tilleggsbevilgninger knyttet til ekstraor
dinære forhold i helseforetakene, så skal mid
lene disponeres slik at situasjonen for private 
aktører blir tatt hensyn til.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket vil bl.a. bli fulgt opp i stortingsmel
ding om forslag til inntektssystem for spesia
listhelsetjenesten, som vil bli fremmet i forbin
delse med St.prp. nr. 1 (2003-2004). Videre er 
det gitt signaler om dette i Styringsdokumentet 
til de regionale helseforetakene for 2003 og vil 
bli fulgt opp i plan og meldingssystemet.» 

Vedtak nr. 89, 3. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere en 
lovhjemmel som går ut på at helsearbeidere 
som i sitt virke arbeider med barn må fremlegge 
politiattest i forbindelse med ansettelse.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen vil før påske 2004 legge frem 
en odelstingsproposisjon med forslag til en ny 
bestemmelse i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helse
personell m.v. (helsepersonelloven) som gir 
Helsedepartementet hjemmel til å gi forskrift 
om krav om politiattest ved ansettelse av helse
personell.» 

Vedtak nr. 128, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for 
likebehandling av kiropraktor med andre refu
sjonsberettigede profesjoner med hensyn til 
etterutdanning og kvalitetssikring og komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte i 2003.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Departementet tar sikte på å legge fram for-
slag til lovendring med hjemmel for avsetning til 
utdanningsfond høsten 2003. De budsjettmes
sige konsekvensene vil bli innarbeidet i St.prp. 
nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet.» 

Vedtak nr. 129, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i den varslede pro
posisjonen om alternativ behandling fremme 
spørsmålet om autorisasjonsrett for osteopa
tene.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket ble fulgt opp gjennom fremleggelse 
av Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alter
nativ behandling av sykdom mv. I samsvar med 
proposisjonen vil Helsedepartementet gjen
nomføre en utredning av behandlingsformene 
naprapati og osteopati med tanke på eventuell 
autorisasjon etter helsepersonelloven.» 

Vedtak nr. 130, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å ta initiativ til 
en gjennomgang av Norsk Pasientskadeerstat
ning og legge fram resultatet av gjennomgan
gen for Stortinget som en egen sak.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen har gitt Statskonsult i oppdrag å 
gjennomføre en samlet gjennomgang av Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE) og selve erstat
ningsordningen. Det er stilt spørsmål ved saks
behandlingens lengde, om NPEs anvendelse 
av for valtningsloven og erstatningsregelverket, 
om bruken av sakkyndige samt om service over-
for brukerne. Det vil bli fokusert på fødsels
skader, Dent-O-Sept-saken og saker som ender 
med forlik. Regjeringen vil omtale spørsmålet i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet.» 

Vedtak nr. 131, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2003 foreta en fornyet 
vurdering av om driftskreditten til helseforeta
kene er tilstrekkelig frem til 2004 da budsjet
tene skal bringes i balanse.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket ble fulgt opp i St.prp. nr. 65 (2002
2003), Tilleggsbevilgninger og omprioriterin
ger på statsbudsjettet medregnet folketr ygden 
2003. Helsedepartementet vil også komme til-
bake til saken ifm. St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 132, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at de 
regionale helseforetakene arbeider videre med 
etablering av et PET-skanner-tilbud i Norge 
i regi av Radiumhospitalet og Rikshospitalet. 
Dette tilbudet vil i et nettverk komme alle helse
regionene til gode.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 
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«Vedtaket er fulgt opp i styringsdokumentet til 
de regionale helseforetakene for 2003. Helsede
partementet vil komme tilbake til denne saken 
ifm. St.prp. nr. 1 (2003-3004).» 

Vedtak nr. 133, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av fødestuenes finansiering og komme til-
bake til Stortinget med dette. Drift av de god
kjente offentlige fødestuene skal være foreta
kenes ansvar, faglig og finansielt.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Saken ble omtalt i St.prp. nr. 65 (2002-2003), 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på 
statsbudsjettet medregnet folketr ygden 2003. 
Helsedepartementet anførte at en ville komme 
tilbake til saken i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Det 
legges nå opp til at saken behandles i egen 
stortingsmelding om inntektssystemet for spe
sialisthelsetjenesten, som legges frem i forbin
delse med statsbudsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 134, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å utvikle en 
plan for nasjonal samhandling mellom de ulike 
helseforetakene og innenfor disse ut fra målset
ningen om en felles nasjonal standard, samt at 
det skal oppnås en bedret og målrettet pasient
behandling der ulike behandlingsenheter let
tere vil kunne samarbeide om behandlingen.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Helsedepartementet har gjennom styringsdo
kumentene til de regionale helseforetak i 2003 
satt krav om at det etableres et samarbeid på 
strategisk nivå mellom de fem regionale helse
foretak. Dette samarbeidet ledes av Helse Vest. 
Gruppen har så langt satt fokus på etableringen 
av helsenettet, som er en nødvendig infrastruk
tur for å muliggjøre samhandling. Andre vik
tige tema er forholdet til Datatilsynet og å finne 
områder egnet for felles løsninger. Gruppen har 
god kontakt med Sosial- og helsedirektoratet i 
forbindelse med utarbeidelse av ny tiltaksplan 
for IKT i helsesektoren og i forbindelse med 
oppbygging av en driftsenhet for helsenettet. 
Videre er det etablert kontakt mot Rikstr ygde
verket.» 

Vedtak nr. 135, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen øremerke 50 mil
lioner kroner på kap. 2711 post 72 til rehabili

tering av tannsett etter gjennomgått periodon
tittbehandling.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Departementet omtalte saken i St.prp. nr. 65 
(2002-2003) Tilleggsbevilgninger og ompriori
teringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den 2003. Det tas sikte på å innføre refusjons
ordning for rehabilitering av tannsett fra 1. okto
ber 2003 innenfor en ramme på 50 millioner 
kroner på årsbasis.» 

Vedtak nr. 136, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at medi
sinene Actos og Avandia kan refunderes på 
blå resept etter forskriftens § 9 til de pasien
ter og etter de kriterier som Legemiddelverket 
har foreslått. Regjeringen bes fremlegge om 
nødvendig forslag til nødvendig hjemmel for å 
oppnå dette gjennom refusjonskontrakt.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Departementet har i Ot.prp. nr. 88 (2002
2003) Om lov om endringer i legemiddelloven 
(refusjonskontrakter m.m.), fremlagt 15. mai i 
år, foreslått endringer i legemiddelloven for å 
skaffe hjemmel til å inngå refusjonskontrakter.» 

Vedtak nr. 137, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at ast
malegemiddelet Singulair kan forskrives på blå 
resept selv om det forskrives sammen med 
andre blåreseptmedisiner.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket er fulgt opp og omtalt i St.prp. nr. 65 
(2002-2003) Tilleggsbevilgninger og ompriori
teringer i statsbudsjettet medregnet folketryg
den 2003.» 

Vedtak nr. 140, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan 
en kan sikre det økonomiske grunnlaget for 
fortsatt bruk av MR-buss i Finnmark, innleid 
fra Finland.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Bruk av MR-buss i Finnmark, innleid fra Fin
land, er støttet innenfor rammen av Prosjekt 
Kjøp av helsetjenester i utlandet.» 
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Vedtak nr. 141, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
oppfølgingen av Hagen-utvalget (finansierings
systemet i spesialisthelsetjenesten) forberede 
overføring av finansieringen av syketransport 
fra Rikstr ygdeverket til de regionale helsefore
takene.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen har i Ot.prp. nr. 66 (2002-2003) 
om lov om endringer i spesialisthelsetjeneste
loven m.m. (Finansieringsansvar for syketrans
port og reiseutgifter for helsepersonell), som 
ble lagt fram for Stortinget 11. april 2003, fulgt 
opp anmodningsvedtaket.» 

Vedtak nr. 142, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett legge frem en helhet
lig vurdering av de fremtidige retningslinjene 
for utvikling av nyfødtomsorgen i Norge.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket ble fulgt opp i St.prp. nr. 65 (2002
2003), Tilleggsbevilgninger og omprioriterin
ger på statsbudsjettet medregnet folketrygden 
2003. Helsedepartementet viser for øvrig til 
helseministerens redegjørelse i Stortinget om 
at større endringer i strukturen i helseforeta
kene vil bli forelagt Stortinget som del av plan
og meldingssystemet for spesialisthelsetjenes
ten, som vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) 
Helsedepartementet.» 

Vedtak nr. 227, 9. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonal
budsjett for 2004 komme tilbake med en eva
luering av indeksprissystemet, herunder blåre
septordningen.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket vil bli fulgt opp slik at Stortinget kan 
få seg forelagt resultatene i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett for 2004.» 

Vedtak nr. 228, 9. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at apo
tekene ved innføringen av indeksprissystemet 
får fullt oppgjør fra trygden, i de tilfeller hvor 
legen reserverer seg mot bytte, men at dette 
spørsmålet vurderes på ny ved evalueringen av 
indeksprissystemet.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Indeksprissystemet trådte i kraft 3. mars 2003. 
I de tilfeller der legen reser verer seg mot bytte, 
mottar apoteket fullt oppgjør fra trygden. Spørs
målet vurderes på ny ved evalueringen av sys
temet, jf. ovenfor vedr. vedtak nr. 227.» 

Vedtak nr. 229, 9. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å utrede en 
videreutvikling av en modell som innebærer at 
rekvirenten (i praksis legen) skriver ut virke
stoffer på resepten og ikke som i dag et bestemt 
legemiddel.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Helsedepartementet har igangsatt en slik 
utredning som vedtatt av Stortinget. Helsede
partementet vil komme tilbake til saken over-
for Stortinget når dette arbeidet er sluttført, 
tidligst RNB for 2004.» 

Vedtak nr. 234, 11. desember 2002 

«Stortinget viser til at Røros Rehabiliterings
senter har fått avslag på søknaden om å bli god
kjent som rehabiliteringsinstitusjon. Stortinget 
ber Regjeringen legge til rette for at det blir en 
dialog mellom Røros Rehabiliteringssenter og 
helseregionen slik at Røros Rehabiliteringssen
ter kan bli vurdert som opptreningsinstitusjon 
innenfor det nye finansieringssystemet.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Helsedepartementet har i brev til Helse Midt-
Norge RHF vist til ovennevnte vedtak og bedt 
om at Helse Midt-Norge RHF vurderer behov 
for det tilbudet som Røros Rehabiliteringssen
ter kan gi, og ev. inngår avtale med Røros Reha
biliteringssenter innenfor den økonomiske 
ramme som Helse Midt-Norge har. 

Videre viser departementet til Stortingets 
vedtak i forbindelse med behandling av Revidert 
nasjonalbudsjett og anmodning om at departe
mentet så raskt som mulig sørger for at Røros 
Rehabiliteringssenter blir godkjent som opp
treningsinstitusjon, og at departementet sørger 
for at Røros Rehabiliteringssenter sikres 16.8 
millioner kroner i driftsstøtte gjennom den ved
tatte finansieringsmodell for opptreningsinsti
tusjoner. Røros Rehabiliteringssenter er nå god
kjent som opptreningsinstitusjon i gruppe II og 
i tildeles midler i tråd med Stortingets vedtak.» 
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Vedtak nr. 277, 18. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av hva slags kunnskap som finnes om 
ADHD/ADD-problematikk hos de ulike fag
grupper som arbeider med barn og unge.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Det ble i 2002 igangsatt et arbeid med å gjen
nomgå og vurdere det samlede tilbud om utred
ning og behandling til både barn og voksne 
med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD sett opp 
mot hjelpebehovene. Helsedepartementet har 
bedt Sosial- og helsedirektoratet om å sluttføre 
arbeidet med denne utredningen innen utgan
gen av 2003. Resultatet av dette arbeidet vil bli 
meddelt Stortinget i St.prp. nr. 1 (2004-2005) 
Helsedepartementet.» 

Vedtak nr. 338, 20. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2004 å legge frem en evalu
eringsrapport om gjennomføringen av psykia
triplanen så langt og eventuelt fremme forslag 
om en utvidelse av tidspunktet for gjennomfø
ring av planen og om nødvendig fremme for-
slag om økte ressurser.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Helsedepartementet vil i statsbudsjettet for 
2004 foreta en evaluering av gjennomføringen 
av psykisk helse planen så langt i tråd med Stor
tingets vedtak.» 

Vedtak nr. 379, 8. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen senest i løpet av 
høsten 2003 legge frem resultatet av sam
let gjennomgang av Norsk Pasientskadeerstat
ning. Gjennomgangen skal inneholde en vurde
ring av hvordan erstatningsordningen har vir
ket ved fødselsskade og ved skader ved Dent-
O-Sept-saken og lignende saker.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen har gitt Statskonsult i oppdrag å 
gjennomføre en samlet gjennomgang av Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE) og selve erstat
ningsordningen. Det er stilt spørsmål ved saks
behandlingens lengde, om NPEs anvendelse 
av for valtningsloven og erstatningsregelverket, 
om bruken av sakkyndige samt om ser vice over-
for brukerne. Det vil bli fokusert på fødsels
skader, Dent-O-Sept-saken og saker som ender 
med forlik. Regjeringen vil omtale spørsmålet 

i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartemen
tet» 

Vedtak nr. 420, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede muligheter 
for å bedre tannhelsetilbudet for utsatte grup
per.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Slikt tilbud vil bli vurdert i forbindelse med 
oppfølgingen av evaluering av forsøksordning 
med tannhelsetilbud overfor hjemmeboende 
med kommunale tjenester. Evalueringen vil 
foreligge i løpet av første halvår 2004.» 

Vedtak nr. 421, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere om ande
len av psykiatrimidlene til kommunene til barn 
og unge skal være høyere enn dagens 20 pro-
sent.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Sosial- og helsedirektoratet har fått i opp
drag fra Helsedepartementet å vurdere hvor
vidt andelen av psykiatrimidlene til kommu
nene til barn og unge skal være høyere enn 20 
prosent. Departementet vil omtale dette i Stor
tingsproposisjon nr. 1 (2003-2004) Helsedepar
tementet.» 

Vedtak nr. 467, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere om også 
fysioterapeuter kan omfattes av å benytte livs
stilstaksten, som blant annet gjelder mulighe
ten for å foreskrive fysisk aktivitet.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Som oppfølging av St.meld. nr. 16 (2002-2003) 
Resept for et sunnere Norge ble takst for leger 
for grønn resept framforhandlet under takstfor
handlingene våren 2003 med virkning fra 1. juli 
2003. Taksten gjelder som alternativ til medi
kamentell behandling av pasienter med høyt 
blodtrykk eller diabetes type 2. Regjeringen 
vil følge opp Stortingets anmodning i sammen
heng med evalueringen av og erfaringer med 
legenes takst for grønn resept.» 

Vedtak nr. 468, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for 
at prosjektet «Miljøårsaker til type-1 diabetes» 
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blir en del av den samlede folkehelseforsknin
gen.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket følges opp i St.prp. nr. 1 (2003-2004) 
Helsedepartement. Forskningen på diabetes 
type 1 vil bli videreført. Det arbeides med å iden
tifisere utløsende miljøfaktorer som kan frem
kalle sykdom hos genetisk disponerte indivi
der.» 

Vedtak nr. 469, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om at kvinnehelse 
prioriteres i styringsdokumentet til helsefore
takene.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Helsedepartementet vil i styringsdokumen
tene til de regionale helseforetakene for 2004 
understreke at de særlige problemene knyttet 
til kvinners helse skal prioriteres.» 

Vedtak nr. 470, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om at forskning på 
kvinners helse prioriteres, og at det legges til 
rette for en opptrappingsplan innenfor den sam
lede forskningsinnsatsen på helseområdet.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Norges forskningsråd er bedt om å utar
beide forslag til hvordan forskning på kvinners 
helse kan trappes opp eller prioriteres innenfor 
den samlede forskningsinnsatsen på helseom
rådet.» 

Vedtak nr. 473, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en hand
lingsplan for økt fysisk aktivitet. Planen må om
fatte konkrete tiltak på flere samfunnsområder. 
Partene i arbeidslivet må trekkes aktivt med 
i arbeidet. Det samme må Norges Idrettsfor
bund. Stortinget må på egnet måte holdes ori
entert om arbeidet.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 12. september 
2003: 

«Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en 
slik handlingsplan. Partene i arbeidslivet, Nor
ges Idrettsforbund og andre relevante aktører 
vil bli trukket med i arbeidet. Stortinget vil bli 
holdt orientert om arbeidet på egnet måte.» 

Vedtak nr. 654, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå situa
sjonen for opptreningsinstitusjonene, helse
sportsentrene og Catosenteret og fremme for-
slag som sikrer faglig utvikling og spesialise
ring innenfor påregnelige økonomiske rammer 
i overgangsperioden i budsjettet for 2004.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2004 frem
legge forslag for å videreføre prosessen med 
overføring av finansieringsansvar og bestiller
ansvar til de regionale helseforetakene for opp
treningsinstitusjoner, helsesportsentra m.m. og 
lungesykehusene. De regionale helsefortakene 
arbeider nå med å inngå avtaler med institusjo
nene, og vil i denne sammenheng få oversikt 
over tilbudet i institusjonene, og vil måtte ta 
stilling til hvilke oppgaver innenfor spesialist
helsetjenesten disse institusjonene skal dekke. 
Gjennom avtalene vil institusjonene ha mulig
het for å komme fram til ordninger som sikrer 
faglig utvikling. 

CatoSenteret er ikke godkjent som opptre
ningsinstitusjon eller helsesportsenter. Depar
tementet inngikk en prosjektavtale om kjøp av 
tjenester innenfor en økonomisk ramme i 2001. 
Denne avtalen ble videreført i 2002, og det er 
også inngått avtale om kjøp av tjenester i 2003. 
CatoSenteret selger også tjenester til bl.a. Helse 
Øst RHF og noen kommuner. Helsedeparte
mentet forutsetter at CatoSenteret fortsatt vil 
være i dialog med regionale helseforetak og ev. 
kommuner om salg av tjenester. Gjennom salg 
av tjenester til de regionale helseforetakene, vil 
CatoSenteret ha muligheter for å tilpasse seg 
ordningen som er lagt for opptreningsinstitu
sjoner og helsesportsentra m.m. Helsedeparte
mentet vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004), etter dia
log med CatoSenteret, gi en nærmere vurde
ring mht. framtidig status for senteret.» 

Vedtak nr. 655, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere trygdere
fusjon for de medisinene som er anbefalt i de 
nye retningslinjene fra Den norske Lægeforen
ing for behandling av KOLS (kronisk obstruk
tiv lungesykdom).» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Legemiddelverket er i brev av 12. august i år 
gitt i oppdrag å vurdere refusjonsadgangen for 
de omtalte medisinene. Helsedepartementet vil 
i RNB 2004 komme tilbake til saken overfor 
Stortinget.» 
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Vedtak nr. 656, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide et opp
legg som gir de kommuner som inngår lege
vaktsamarbeid, full kompensasjon for merut
gifter ved slike ordninger. Disse merutgiftene 
dekkes ved å benytte deler av det Rikstr ygde
verket sparer på slike legevaktsamarbeidsord
ninger.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«SINTEF-Unimed utreder de økonomiske kon
sekvensene av interkommunalt legevaktsamar
beid, og Statistisk sentralbyrå følger opp utvik
lingen i offentlige utgifter til legetjenesten, her-
under til legevakt, som ledd i evalueringen av 
fastlegeordningen. På grunnlag av rapporter 
som vil foreligge høsten 2003 tar regjeringen 
sikte på å vurdere spørsmålet i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2004.» 

2.7 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 15, 5. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en vurdering av den totale sko
lesituasjonen for sivilt beredskap.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 11. 
september 2003: 

«Saken ble delvis vurdert i St.prp. nr. 65 (2002
2003), Innst. S. nr. 260 (2002-2003). Depar
tementet vil gi en ytterligere redegjørelse i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 56, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en vur
dering av alternativ bruk av nedlagte forsvarsan
legg til bl.a. fengselsdrift til å redusere sonings
køen. Sak fremmes for Stortinget innen 1. mai 
2003.» 

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

«Saken ble omtalt i RNB 2003, jf. St.prp. nr. 65 
(2002-2003). Departementet vil legge frem sin 
vurdering for Stortinget i St.prp. nr. 1 (2003
2004).» 

Vedtak nr. 64, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
å øke straffenivået for gjengangere innen vold, 
vinning og sedelighet senest 1. mai 2003.» 

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

«Regjeringen fremmet i april 2003 Ot.prp. nr. 62 
(2002-2003) med forslag til en straffskjerpelses
regel for gjentatt kriminalitet. Bestemmelsen er 
generelt utformet, men det går frem av propo
sisjonen at forslaget særlig tar sikte på gjentatte 
vinnings-, volds- og seksualforbr ytelser. Forsla
get ble vedtatt ved lov 4. juni 2003, jf. Innst. O. 
nr. 118 (2002-2003) og trådte i kraft straks.» 

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.» 

Vedtak nr. 91, 3. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen tilrettelegge for en 
straffeskjerpelse for bruk og særlig for trussel 
om bruk av våpen i forbindelse med kriminelle 
handlinger.» 

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

«Regjeringen arbeider for tiden med en proposi
sjon med forslag til ny straffelov på bakgrunn av 
Straffelovkommisjonens utredning NOU 2002:4 
Ny straffelov. Spørsmålet om hvilke strafferam
mer som skal gjelde for de enkelte lovbrudd, 
står sentralt i dette arbeidet. I denne sammen
hengen vil også strafferammene for bruk av 
trusler bli vurdert.» 

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
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).» 
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Vedtak nr. 96, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere mulighe
ten for etablering av et «universitetsfengsel» i 
Bergen som et samarbeid mellom Bergen feng
sel og Universitetet i Bergen, og melde tilbake 
til Stortinget så snart som mulig.» 

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

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

Vedtak nr. 97, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere innspillet 
fra Indre Salten om bygging av et fengsel i Faus-
ke/Sørfold. Det avsettes 2 millioner kroner i 
planleggingsmidler til det videre arbeidet med 
prosjektet.» 

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

«Saken ble omtalt i RNB 2003, jf. St.prp. nr. 65 
(2002-2003). Departementet vil legge frem sin 
innstilling for Stortinget i St.prp. nr. 1 (2003
2004).» 

Vedtak nr. 98, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere i hvilken 
grad norske fengsler er i stand til å gi et kvali
tativt godt tilbud til innsatte med ADHD/ADD-
problematikk, samt hvilke tiltak som eventuelt 
bør gjennomføres i denne forbindelse. Stortin
get ber Regjeringen komme tilbake til Stortin
get i egnet form.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 11. 
september 2003: 

«Helsedepartementet har gitt Sosial-og helse
direktoratet i oppdrag å vurdere det samlede 
behandlingstilbudet for personer med hyper
kinetisk forstyrrelse ADHD vurdert opp i mot 
hjelpebehovene, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003). Det 
er i den forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe 
som også skal utrede hjelpebehovene for inn
satte i norske fengsler med denne type proble
matikk. Etter at hjelpebehovene for innsatte er 
kartlagt, vil helsemyndighetene og kriminalom
sorgen vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør 
iverksettes for å styrke behandlingstilbudet og 
innholdet i straffegjennomføringen for denne 
gruppen. Regjeringen vil komme tilbake til Stor
tinget i egnet form på et senere tidspunkt.» 

Vedtak nr. 99, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om politirollen med 
bakgrunn i politirolleutvalgets to innstillinger 
og i forhold til rekruttering og utdanning.» 

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

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) nær
mere omtale hvordan arbeidet med politirollen 
skal følges opp.» 

Vedtak nr. 100, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag 
om økt påtalekompetanse til politijuristene.» 

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

«Regjeringen fremmet 13. juni 2003 i Ot.prp. 
nr. 98 (2002-2003) Om lov om endringer i straf
feprosessloven forslag om utvidelse av politiju
ristenes påtalekompetanse.» 

Vedtak nr. 101, 5. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av voldsoffererstatningsloven og prakti
seringen av den for å dokumentere hvor vidt 
loven fungerer etter Stortingets intensjon.» 

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

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

Vedtak nr. 185, 16. desember 2002 

«Stortinget ber om at rapporten til kommisjo
nen som gransker forholdene rundt forliset til 
«Utvik Senior» blir lagt fram for Stortinget på 
en egnet måte.» 

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

«Regjeringen vil legge frem rapporten for Stor
tinget på en egnet måte når den foreligger.» 

Vedtak nr. 189, 16. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utrede alternative 
forslag til erstatningsordninger som en kom
pensasjon til de krigsbarn som er påført særlige 
lidelser, tap og urimeligheter som følge av at de 
er krigsbarn. Stortinget ber Regjeringen legge 
frem forslag til erstatningsoppgjør så raskt som 
mulig og fortrinnsvis i løpet av 2003.» 
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Justis- og politidepartementet uttaler i brev 11. 
september 2003: 

«Regjeringen tar sikte på å legge frem saken 
for Stortinget i løpet av første halvår 2004.» 

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).» 

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.» 

Vedtak nr. 275, 18. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
evaluering av virkningen av dagens lov og utta

lelsene til Stoltenberg-regjeringens hørings
runde, å legge frem for Stortinget ulike alter
nativer til regelverk som innebærer rett til inn
løsning av festetomter til bolig og fritidsformål, 
herunder også forslag til nødvendige lovend
ringer.» 

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

«Regjeringen foretar en evaluering av tomtefes
teloven § 15. Regjeringen utarbeider også alter
native forslag til endringer av tomtefesteloven, 
derunder om rett til innløsning. Det tas sikte 
på å fremlegge en proposisjon i løpet av høst
sesjonen 2003.» 

Vedtak nr. 278, 18. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
at det i saker hvor det er grunn til å tro at enslige 
mindreårige asylsøkere har begått kriminelle 
handlinger, umiddelbart skal sendes bekym
ringsmelding til barneverntjenesten, som skal 
vurdere behovet for ytterligere bistand.» 

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

«Den enkelte unge lovbryters omsorgssitua
sjon er et sentralt moment når politiet beslutter 
om det skal sendes bekymringsmelding til bar
nevernet. Departementet vil i den sammenheng 
vurdere endringer i påtaleinstruksen. Behovet 
for å bevisstgjøre politiet på enslige, mindre
årige asylsøkeres særskilte behov, når det er 
grunn til å tro at de har begått kriminelle hand-
linger, vil bli vurdert i det statlige forvaltnings
samarbeidet som er besluttet iverksatt rundt 
mindreårige lovbrytere. To pilotprosjekter er 
under oppstart/planlegging, og Justisdeparte
mentet vil samarbeide med Barne- og familie
departementet, Kommunal- og regionaldepar
tementet, Utdannings- og forskningsdeparte
mentet og Helsedepartementet. Samarbeidet 
mellom politi og lokalt hjelpeapparat er et vik
tig tema i flere av delprosjektene og inngår 
i oppfølgingen av Ot.prp. nr. 106 (2001-2002) 
om lovtiltak mot barne- og ungdomskriminali
tet.» 

Vedtak nr. 359, 27. mars 2003 

«1. Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
om å innføre forenklet forelegg som straffe
rettslig avgjørelse for de lovovertredelsene 
som den etter sin utredning finner egnet for 
en slik avgjørelse. 

2.	 Stortinget ber Regjeringen utarbeide ret
ningslinjer for bruk av forenklet forelegg i 
slike saker.» 
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Justis- og politidepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Det såkalte Sanksjonsutvalget har blant annet 
hatt i mandat å vurdere om flere former for lov
brudd kan avgjøres ved forenklet forelegg og 
å foreslå generelle regler i straffeprosessloven 
om forenklet forelegg. Sanksjonsutvalget avga 
16. mai 2003 sin utredning NOU 2003:15 Fra 
bot til bedring. Utredningen vil bli sendt på 
høring. Departementet vil deretter starte arbei
det med en odelstingsproposisjon på bakgrunn 
av forslagene i utredningen og høringsinstan
senes syn.» 

Vedtak nr. 481, 10. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag 
som i barnebortføringssaker vil: 
1.	 Øke innsatsen for å få flere land til å slutte 

seg til Haagkonvensjonen. 
2.	 Utvide rettshjelpstilbudet i Norge og i ut

landet. 
3.	 Øke samordning og oppretting av arbeids

gruppe i Norge for slike saker bestående 
av politi, utenrikstjenesten og øvrige rele
vante myndigheter som kan reagere raskt 
og effektivt. 

4.	 Øke mulighetene for å stanse økonomiske 
ytelser til barnebortfører fra Norge. 

5.	 Gjennomgå straffebestemmelsen i straffe
lovens § 216 med sikte på klargjøring.» 

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

«1. Øke innsatsen for å få flere land til å slutte 
seg til Haagkonvensjonen. 
Det er etablert et samarbeid mellom Uten
riksdepartementet og Justisdepartementet 
for å vurdere tiltak for å få flere land til å slutte 
seg til Haag-konvensjonen om barnebortfø
ring. Tiltakene vil i første omgang være ret
tet mot støtte til det pågående arbeid som 
utføres i regi av sekretariatet for Haag-kon-
feransen om internasjonal privatrett med 
sikte på økt internasjonal oppslutning. Det 
er etablert kontakt med Haag-sekretariatet 
for å koordinere Regjeringens innsats med 
sekretariatets løpende arbeid. 

2.	 Utvide rettshjelpstilbudet i Norge og i ut
landet. 
Justisdepartementet fører allerede i dag en 
liberal praksis mht å innvilge fri rettshjelp, 
herunder gjøre unntak fra inntekts- og for
muesgrensene, til personer som er bosatt i 
Norge og som har fått sitt barn ulovlig bort
ført fra Norge. I løpet av høsten vil Regjerin
gen fremme forslag til endringer i rettshjelp
loven som også omfatter denne type saker. 

3.	 Øke samordning og oppretting av arbeids
gruppe i Norge for slike saker bestående 
av politi, utenrikstjenesten og øvrige rele
vante myndigheter som kan reagere raskt 
og effektivt. 
Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe mellom 
berørte offentlige organer som skal arbeide 
med forslag til øvrige tiltak som kan gjen
nomføres, samt sikre koordinering av inn
satsen for å bidra til en rask og effektiv opp
følging i barnebortføringssaker. 

4.	 Øke mulighetene for å stanse økonomiske 
ytelser til barnebortfører fra Norge. 
Det er innledet et samarbeid med Sosialde
partementet for å kartlegge og vurdere til
tak for å stanse offentlige ytelser til barne
bortførere. Når det gjelder retten til å motta 
ytelser på vegne av barnet, er det i hovedsak 
den av foreldrene som har barnet boende 
fast hos seg, som har rett til å motta ytelsene. 
Dermed vil det kun unntaksvis være bar
nebortfører som er mottaker. Hvis barne
bortfører likevel mottar slike utbetalinger, 
kan dagens regelverk gi adgang til å stanse 
ytelsene. Det vil nå etableres et samarbeid 
med trygdetaten, slik at de i hver sak raskt 
kan vurdere om det foreligger grunnlag for 
å stanse utbetalingene. 

5.	 Gjennomgå straffebestemmelsen i straffe
loven § 216 med sikte på klargjøring. 
Justisdepartementet arbeider for tiden med 
en proposisjon med forslag til ny straffe
lov på bakgrunn av Straffelovkommisjonens 
utredning NOU 2002:4 Ny straffelov. Som 
ledd i dette arbeidet vil både det materielle 
innholdet og den språklige utformingen av 
straffeloven § 216 bli vurdert.» 

Vedtak nr. 484, 10. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i inneværende stor
tingsperiode fremme forslag om å gjennomføre 
tvungen merking av hunder.» 

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

«Ved lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hun
deloven) § 13 annet ledd bokstav a er Kongen 
gitt myndighet til å gi forskrift bl.a. om tvungen 
merking av hunder. Regjeringen tar sikte på å 
sende et slikt forslag på høring for å følge opp 
Stortingets vedtak innen sommeren 2005.» 

Vedtak nr. 485, 10. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for 
Stortinget om lovhjemmel som sikrer at helse
personell og andre offentlige myndighetsutøv
ere rapporterer til relevant offentlig myndighet 
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om uakseptabelt hundehold til tross for tidli
gere lovpålagt taushetsplikt.» 

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

«Stortingets vedtak reiser prinsipielle spørsmål 
om taushetspliktens innhold og dens betyd
ning for publikums tillit til særlig helseperso
nell. Dette er spørsmål som berører flere depar
tementer og yrkesgrupper. Regjeringen vil på 
denne bakgrunn komme tilbake til Stortinget 
med saken på et senere tidspunkt.» 

Vedtak nr. 486, 10. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utforme forslag til 
lovhjemmel som gir adgang for frivillige orga
nisasjoner til å kreve begrenset politiattest av 
sine medarbeidere. Stortinget ber Regjeringen 
fremme et slikt forslag så fort som mulig.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 11. 
september 2003: 

«Justisdepartementet har invitert fire berørte 
departementer og frivillige organisasjoner til å 
delta i en arbeidsgruppe for å utrede nærmere 
spørsmålet om en hjemmel som gir adgang for 
frivillige organisasjoner til å kreve begrenset 
politiattest for sine medarbeidere. Justisdepar
tementet vil komme tilbake til saken på egnet 
måte så snart nærmere avklaringer foreligger. » 

Vedtak nr. 521, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide et eget 
straffebud om barnepornografi som klart defi
nerer at barnepornografi ikke er alminnelig 
pornografi, men en skildring av overgrep mot 
barn. Forslaget fremmes for Stortinget så raskt 
som mulig, uavhengig av fremleggelse av ny 
straffelov.» 

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

«Justisdepartementet tar sikte på å sende spørs
målet om et eget straffebud om barneporno
grafi på høring i 2004.» 

Vedtak nr. 522, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede behovet for 
endringer i strafferammen, basert på nødven
digheten av å skape rettsenhet med EU i bekjem
pelsen av organisert kriminalitet knyttet til bar
nepornografi.» 

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

«Stortinget vedtok ved lov 4. juli 2003 nr. 78 
å heve lengste straffen for befatning med bl.a. 
barnepornografi fra 2 til 3 år, og til 6 år ved 
organisert befatning med barnepornografi. Jus
tisdepartementet legger til grunn at det ikke 
er behov for å vurdere en ytterligere skjerping 
av strafferammen nå.» 

Vedtak nr. 530, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om snarest mulig 
å forby ulvehybrider, amerikansk staffordshire 
terrier , og blandinger der disse rasene inngår.» 

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

«Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak 
med sikte på at et slikt forbud om mulig kan 
tre i kraft samtidig med hundeloven 1. januar 
2004. Før en forskrift kan fastsettes, må et for-
slag til forskrift med overgangsregler ha vært 
på høring i den utstrekning forvaltningsloven 
krever det.» 

2.8 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Vedtak nr. 61, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen øke Husbankens 
låneramme med 500 millioner kroner. Øknin
gen i lånerammen øremerkes for kommuner 
som ønsker å bygge sykehjemsplasser, eldre
boliger og rehabiliteringsplasser i sydlige land. 
Regjeringen bes komme tilbake med endelig 
forslag til ordning i Revidert nasjonalbudsjett 
for 2003. I den forbindelse skal det også vurde
res hvordan private aktører kan trekkes med.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen fremmet forslag til ordning i 
St.prp. nr. 65 (2002–2003).» 

Vedtak nr. 62, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med en vurdering av rammene for kommune
sektoren i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett for 2003, når prognosene for skatteinn
tektene foreligger.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen foretok en vurdering av kommu
nesektorens inntektsrammer for 2003 i St.meld. 
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nr. 2 (2002-2003), Revidert nasjonalbudsjett 
2003.» 

Vedtak nr. 71, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i kommunepropo
sisjonen for 2004 drøfte alternative modeller 
for å stimulere til økt bruk av konkurranse i 
kommunesektoren. En av modellene som skal 
vurderes, er den danske «utfordringsrett».» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Stortingets anmodning vedrørende alternative 
modeller for å stimulere til økt bruk av kon
kurranse i kommunesektoren, herunder den 
danske utfordringsretten, er drøftet i St.prp. 
nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd 
og økonomi i kommunesektoren 2004 (kom
muneproposisjonen).» 

Vedtak nr. 163, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen gi Human Rights 
Service etter søknad prosjektutviklingsmidler 
på 1,1 millioner kroner fra kap. 521 post 71 
Kunnskapsutvikling.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet ga 
12.06.03 tilsagn (kap 521 post 71) om inntil kr. 
1 100 000 (inkl. mva) til Human Rights Service’ 
prosjekt. Tematisk fokus og øvrige vilkår er 
nærmere spesifisert i kontrakt som følger til
sagnsbrevet.» 

Vedtak nr. 164, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringa i kommuneproposi
sjonen for 2004 vise omfordelinga mellom kom
munar som har skjedd som fylgje av endringar 
i inntektssystemet frå 1997 til og med vedteke 
budsjett for 2003.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«I kommuneproposisjonen for 2004 (kapittel 
26) blei det gjort greie for omfordelingsverkna
der av endringar i inntektssystemet frå 1997.» 

Vedtak nr. 165, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i kommunepropo
sisjonen for 2004 legge fram forslag til statens 
finansiering og kommunesektorens medfinan
siering av landets krisesentre, slik at tilbudet 
kan samsvare med det reelle behovet for beskyt

telse og hjelp, både når det gjelder omfang og 
kvalitet.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. september 2003: 

«Barne- og familiedepartementet opplyser at 
finansieringen av krisetiltakene er delt mellom 
staten og kommunene. Det statlige tilskuddet 
til krisetiltak forutsetter kommunal medfinan
siering. Som følge av dagens finansieringsord
ning har det vært en jevn vekst i overførin
gene til krisetiltakene. Det opprinnelige forsla
get om innlemming av tilskuddet til krisesentre 
i rammetilskuddet til kommunene, ble endret 
i forbindelse med behandlingen av kommune
proposisjonen for 2004. Stortinget vedtok i den 
forbindelse at tilskuddet til krisesentre skulle 
videreføres på samme måte som i dag for 2004 
og inntil videre.» 

Vedtak nr. 236, 27. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fastsette i forskrift 
at midlertidig brukstillatelse skal gis innen en 
uke.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet har 
fulgt opp dette ved forskrift av 24.06.03 nr. 749 
om saksbehandling og kontroll i byggesaker 
§ 23 nr. 1 bokstav h). Bestemmelsen trådte i 
kraft 01.07.03 og lyder: «Anmodning om midler
tidig brukstillatelse skal behandles av kommu
nen innen en uke. Ved fristoverskridelse reg
nes brukstillatelse for gitt under forutsetning 
av at tiltaket er i samsvar med tillatelser eller 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven.»» 

Vedtak nr. 237, 27. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fastsette regelverk 
med ikrafttredelse senest 1. juli 2004, for bortfall 
eller reduksjon av byggesaksgebyr ved brudd 
på tidsfrister.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet har 
fulgt opp dette ved forskrift av 24.06.03 nr. 749 
om saksbehandling og kontroll i byggesaker. 
Det er i forskriftens § 23 nr. 1 bokstav d) tredje 
ledd gitt bestemmelser om bortfall eller reduk
sjon av byggesaksgebyret ved oversittelse av 12
ukersfristen som gjelder for søknader om tiltak 
etter plan- og bygningsloven § 93. Tidsfristen 
ble innført ved lovendring av 25.04.03 nr. 26. jf. 
plan- og bygningsloven § 95 nr. 1 første ledd. 
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Bestemmelsen i nevnte forskrift om bortfall 
eller reduksjon av gebyr trer i kraft 01.07.04 og 
lyder: «Ved overskridelse av fristen… skal kom
munen tilbakebetale tiltakshaver 25 prosent av 
det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt 
uke fristen overskrides.»» 

Vedtak nr. 257, 11. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en 
sak for Stortinget som belyser problematikken 
knyttet til reiser tilbake til det landet en har 
flyktet fra.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«En redegjørelse for problematikken knyttet til 
reiser tilbake til det land en har flyktet fra ble 
lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett 2003.» 

Vedtak nr. 286, 20. februar 2003 

«Regjeringen bes i Revidert nasjonalbudsjett for 
2003 legge fram en vurdering av hvordan kom
munenes økonomiske situasjon påvirkes av de 
økte strømprisene, og herunder av økte kost
nader til sosial hjelp.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«I kommuneproposisjonen for 2004 (kapittel 
4.2) er det gitt en vurdering av hvordan kom
munenes økonomiske situasjon påvirkes av de 
økte strømprisene.» 

Vedtak nr. 402, 29. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en helhet
lig gjennomgang av kirkeøkonomien. Med bak
grunn i dette bes Regjeringen å vurdere kirkens 
økonomiske situasjon i forbindelse med gjenn
omgangen av kommuneøkonomien i Revidert 
nasjonalbudsjett for 2003 og kommuneproposi
sjonen 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. september 2003: 

«Kultur- og kirkedepartementet opplyser at 
den kirkelige økonomien ble gjenomgått og 
vurdert i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett 2003, jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003) Til
leggsbevilgninger og omprioriteringer i stats
budsjettet medregnet folketr ygden 2003, og i 
kommuneproposisjonen for 2004.» 

Vedtak nr. 419, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan 
Husbankens ordninger kan omfatte et bolig
program for rusmiddelmisbrukere, og om det 
kan utvikles en støtteordning for kommuner 
og frivillige organisasjoner til delvis dekning av 
kostnadene ved boligsosial oppfølging i løpet 
av 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen skal legge fram en stortingsmel
ding om boligpolitikk i høstsesjonen 2003. Rus
middelmisbrukernes boligbehov er et tema 
som tas opp i meldingen.» 

Vedtak nr. 516, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fastsette retnings
linjer om at kommunen kun har plikt til å tilby 
introduksjonsprogram etter introduksjonslo
ven til personer som er bosatt etter avtale mel
lom Utlendingsdirektoratet og kommunen.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Stortingets anmodning vedrørende hvem 
kommunen plikter å tilby introduksjonspro
gram medfører etter Regjeringens vurdering 
behov for endring av introduksjonsloven. Regje
ringen vil derfor legge frem en egen odelstings
proposisjon som ventes fremmet i løpet av høst
sesjonen 2003.» 

Vedtak nr. 517, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for en fullfi
nansiering av introduksjonslovsreformen. Kost
nadene innarbeides i statsbudsjettet for 2004 
og påfølgende år.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) ta 
opp spørsmålet om en fullfinansiering av intro
duksjonslovsreformen.» 

Vedtak nr. 518, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang og evaluering av ordningen med velgerpå
virkning på personvalget ved fylkestingsvalget 
2003 og forutsetter at resultatet av gjennomgan
gen fremmes for Stortinget på egnet måte.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Departementet inviterte flere forskningsmil



32 St.meld. nr. 4 2003–2004

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002–2003 

jøer til å foreta evaluering av de nye reglene 
for personvalg, både ved kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg. Valget falt på Rokkan-senteret i 
Bergen, som skal gjennomføre prosjektet i sam
arbeid med Universitetet i Bergen. I tillegg til 
innhenting av rent tallmateriale, vil forskerne 
studere andre sider ved personvalget, for ek
sempel hvordan det influerer på representativi
teten i de folkevalgte organene med hensyn til 
alder, kjønn, etnisk bakgrunn osv. De vil i tillegg 
studere hvordan personvalgssystemet påvirker 
partiene og nominasjonsprosessen, og hvordan 
det påvirker forholdet mellom kandidatene og 
velgerne. 

Enkelte tall, som kommunene er pålagt å 
rapportere til SSB, vil foreligge relativt rask. 
Hvor mange velgere som har rettet på stem
mesedlene er én slik nøkkelopplysning. Resul
tatene av forskning knyttet til andre typer for-
hold vil nødvendigvis foreligge en del senere. 
Departementet vil melde tilbake til Stortinget 
på egnet måte.» 

Vedtak nr. 519, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurdering 
av alternative løsninger når det gjelder hvilken 
instans som skal gis myndighet til å ta stilling 
til klagesaker før valget og før det nye Stor
tinget avgjør klagene med endelig virkning, og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Departementet vil snarest sette i gang med 
en vurdering av dette spørsmålet og komme 
tilbake til Stortinget slik at de nødvendige lov
endringer kan vedtas i tide før stortingsval
get i 2005. På bakgrunn av argumentasjonen i 
kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling, 
synes det umiddelbart naturlig at en slik ord
ning knyttes mot Stortinget, og ikke mot noe 
annet regjeringstilknyttet organ. I så fall antar 
departementet at Stortinget selv bør delta i 
arbeidet med å finne en god og hensiktsmessig 
løsning. Departementet vil foreta de utrednin
ger som er nødvendig i første omgang og vil 
deretter ta et initiativ overfor Stortinget med 
henblikk på å komme til enighet om videre pro
sess.» 

Vedtak nr. 520, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede problem
stillinger knyttet til lokale folkeavstemninger. 
Utredningen skal både omfatte prinsipielle kon
sekvenser av bindende folkeavstemninger, og 
belyse hvilke virkninger en modell der et 
bestemt antall innbyggere i en kommune kan 

kreve en sak opp til folkeavstemning, kan ha 
for lokaldemokratiet. 

Stortinget ber Regjeringen på egnet måte 
legge fram resultatet av utredningen.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Som nevnt i Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) Om 
lov om valg til Stortinget, fylkesting og kom
munestyrer (valgloven), vil bindende lokale fol
keavstemninger representere noe helt nytt i 
vårt representative demokrati. Det vil reise en 
rekke prinsipielle spørsmål, for eksempel i hvil
ken grad den avledede statsmakt kommunene 
representerer, skal kunne gis videre til folket i 
folkeavstemninger, og hva som eventuelt skal 
være de juridiske og politiske konsekvensene av 
dette. Departementet vil starte arbeidet med å få 
spørsmålene utredet og vil vurdere å engasjere 
forskningsmiljøer utenom departementet.» 

Vedtak nr. 596, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen, i tilknytning til 
overføring av ansvaret for rusområdet, familie
vern og barnevern, gjennomføre separate for
handlinger med den enkelte fylkeskommune 
før uttrekksmodellen iverksettes.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Departementet vil komme tilbake til saken i 
statsbudsjettet for 2004, bl.a. på grunnlag av en 
dialog med fylkeskommunene for å avklare tall
grunnlaget for uttrekket av de frie inntektene 
knyttet til de nevnte oppgaveendringene.» 

Vedtak nr. 599, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innføre en finansi
eringsordning for særlig ressurskrevende bru
kere med et innslagspunkt som settes til 700 000 
kroner der det kompenseres for 80 prosent av 
de totale utgiftene på landsbasis til særlig res
surskrevende brukere utover det nevnte belø
pet, beskrevet som modell 2 i St.prp. nr. 66 
(2002-2003). Ordningen finansieres som over
slagsbevilgning.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil legge fram forslag i statsbud
sjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 600, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2004 
om å legge inn i rammetilskuddet den delen av 
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tilskuddet som skal dekke bortfall av betaling 
for leirskole for alle elever. 

Tilskuddet til lærerlønn beholdes øremer
ket.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil legge fram forslag i statsbud
sjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 601, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen øke kommunenes 
frie inntekter for 2004 med 1.5 milliarder kro
ner i forhold til Regjeringens forslag.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil legge fram forslag i statsbud
sjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 602, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen høsten 2003 
fremme egen sak for Stortinget vedrørende end-
ringer i kostnadsnøkkelen for kommunesekto
ren. Saken fremmes parallelt med framleggel
sen av statsbudsjettet 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil fremme egen sak om dette 
samtidig med statsbudsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 611, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere 
muligheten for nytt tillegg i utlendingsforskrif
ten der det kreves dokumentert skilsmisse fra 
utenlandsk inngått ekteskap, før det innvilges 
familiegjenforening på bakgrunn av ny ekte
skapsinngåelse.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet vil 
sende forslag til endring i utlendingsforskriften 
§ 23 på høring i løpet av oktober d.å. Regjerin
gen har også bedt uavhengige instanser om å 
vurdere problemstillingen.» 

Vedtak nr. 612, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen, så raskt som mulig 
endre utlendingsforskriften § 23, slik at den 
setter som vilkår at ekteskapskontrakter skal 
gi begge kjønn like, religiøse som lovmessige, 
retter til skilsmisse.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Kommunal- og regionaldepartementet vil 
sende forslag til endring i utlendingsforskriften 
§ 23 på høring i løpet av oktober d.å. Regjerin
gen har også bedt uavhengige instanser om å 
vurdere problemstillingen.» 

Vedtak nr. 653, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utsette innføring 
av månedlig bostøtte, og fremme forskjellige 
modeller for slik innføring i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2004.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 21. august 2003: 

«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket i stats
budsjettet for 2004.» 

2.9 Kultur- og kirkedepartementet 

Vedtak nr. 173, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i egen sak våren 
2003 redegjøre for hvordan midlene til den kul
turelle skolesekken brukes i 2003, og å legge 
frem planer for hvordan ordningen skal utfor
mes i årene fremover. Midlene skal ikke gå til 
vekst i administrasjonsapparatet for ordningen 
eller som direkte driftstilskudd fra departemen
tet til ulike institusjoner utover det som ligger 
i budsjettet.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«I St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle 
skolesekken er det redegjort for hvordan avset
ningen av spillemidler til Den kulturelle skole
sekken er fordelt i 2003 og hvilke planer en har 
for utviklingen av tiltaket i de kommende år.» 

Vedtak nr. 174, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen besørge at Norsk 
Musikkråd blir gitt anledning til å omdisponere 
inntil 3 millioner kroner av bevilgningen til Fri-
fond i 2003 til de landsomfattende musikkorga
nisasjonene. (Jf. kap. 320 post 80).» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«Bevilgningen til Tilskuddsordning for frivil
lig virksomhet (Frifond) under kap. 320 post 
80 utbetales som rundsumtilskudd til Norsk 
musikkråd og Norsk amatørteaterråd, jf. Innst. 
S. nr. 220 (1999-2000) 
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I tilsagnsbrev av 20. desember 2002 til Norsk 
musikkråd om tilskudd til Frifond – musikk for 
2003 har Kultur- og kirkedepartementet med-
delt at inntil 3 millioner kroner skal disponeres 
til de landsomfattende musikkorganisasjonene. 
Norsk kulturråd forvalter i 2003 tilskudd til 
landsomfattende musikkorganisasjoner. I brev 
av 18. desember 2002 til Norsk musikkråd med 
kopi til Norsk kulturråd har departementet pre
sisert at Norsk musikkråd og Norsk kulturråd 
i 2003 må samordne fordelingen av tilskudds
midler til de landsomfattende musikkorganisa
sjonene.» 

Vedtak nr. 440, 27. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag 
til endring av § 36 i lov 7. juni 1996 nr. 31 om 
Den norske kirke.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«Regjeringen vil i 2004 legge fram en odels
tingsproposisjon med forslag til endring i kir
keloven § 36.» 

Vedtak nr. 513, 16. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide forskrif
ter som sikrer lokale lag og foreninger tildelin
ger av tippeoverskuddet som kompenserer for 
bortfall av inntekter fra dagens spilleautoma
ter.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) gjøre 
rede for det videre arbeid med å utarbeide for
skrifter som sikrer lokale lag og foreninger til
delinger som kompenserer for bortfall av inn
tekter fra dagens spilleautomater.» 

2.10 Miljøverndepartementet 

Vedtak nr. 58, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen innen 1. oktober 
2003 komme tilbake til Stortinget med en sak 
om bærekraftig bruk av utmark og fjellområ
dene i Norge. I den forbindelse skal bl.a. spørs
målet om nærmere retningslinjer for økt turist
messig bruk av disse områdene utredes nær
mere, både på arealer utenfor og innenfor større 
verneområder opprettet etter natur vernloven. 
Initiativ som bidrar til utvikling av kvalitets
turisme, med respekt for det naturlige, økono
miske, sosiale og kulturelle miljøet i fjellregio
ner, bør dyrkes frem og støttes.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Regjeringens tilbakemelding til Stortinget er 
gitt i St.prp. nr. 65 (2002-2003) Tilleggsbevilg
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden 2003, Kapittel 3.13.» 

Vedtak nr. 158, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen senest i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2004 komme tilbake 
med en vurdering av Direktoratet for naturfor
valtnings handlingsplan mot gyro og den lang
siktige oppfølgingen av bekjempelse av lakse
parasitten.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Anmodningen vil bli fulgt opp i St.prp. nr. 1 
(2003-2004).» 

Vedtak nr. 159, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en egen 
stortingsmelding om kart og geodata innen vår
sesjonen 2003. Inntil en slik melding er behand
let av Stortinget, endres ikke Statens kartverks 
organisering og drift.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«St.meld. nr. 30 (2002-2003) «Norge digitalt» – et 
felles fundament for verdiskaping, ble behand
let av Stortinget onsdag 18. juni 2003. Tiltakene 
som er foreslått i meldingen følges opp av Mil
jøverndepartementet i samarbeid med Statens 
kartverk.» 

Vedtak nr. 301, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en 
samla evaluering av lov om miljøinformasjon 
etter at Klagenemnda har vært i funksjon i to 
år.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Miljøverndepartementet vil gjennomføre en 
samlet evaluering av miljøinformasjonsloven 
etter at Klagenemda har vært i funksjon i to 
år.» 

Vedtak nr. 302, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en evalue
ring av loven etter at den har virka i to år. Føl
gende områder må spesielt vurderes: 
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–	 Endringer i renovasjonsavgiften for forbru
kerne. 

–	 Kostnader for næringslivet - spesielt i 
distriktene. 

–	 Endring i transportmønsteret.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2003: 

«Miljøverndepartementet vil foreta en slik eva
luering som anmodet når lovendringen har vært 
gjeldende i to år .» 

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.» 

2.11 Nærings- og 
handelsdepartementet 

Vedtak nr. 117, 10. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i RNB gi en beskri
velse av situasjonen i norsk næringsliv gene
relt og eksportrettet og konkurranseutsatt sek
tor spesielt. I tillegg bes Regjeringen vurdere 
og melde tilbake til Stortinget senest i forbin
delse med Revidert nasjonalbudsjett for 2003 på 
hvilken måte en best kan sikre forutsigbarhet 
og stabilitet i konkurranseutsatt industris ram
mevilkår målt opp mot situasjonen for sentrale 
konkurrentland.» 

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

«Problemstillingen ble behandlet i Holdenut
valget II, jf. NOU 2003:13 «Konkurranseevne, 
lønnsdannelse og kronekurs». Hovedresulta
tene fra arbeidet ble lagt fram for Stortinget i 
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 
2003, jf. St.meld. nr. 2 (2002-2003).» 

Vedtak nr. 127, 10. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen gjøre det den kan 
for at Fosen Mekaniske Verksteds rettslige stil
ling blir avklart snarest mulig, og at Stortinget 
orienteres om status i saken innen utgangen av 
januar 2003.» 

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

«Det vises til tidligere orientering i saken fra 
nærings- og handelsministeren i brev til Stor
tingets presidentskap av 31. januar 2003.» 

Vedtak nr. 154, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen gi en beskrivelse 
av situasjonen i norsk offshore-rettet verksted
industri og gjennomgå konkurransesituasjonen 
for denne industrien i forhold til andre EØS
land, og melde tilbake dette for Stortinget i 
Revidert nasjonalbudsjett for 2003.» 

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

«En beskrivelse av konkurransesituasjonen for 
norsk offshorerettet verkstedsindustri sett i for-
hold til andre EØS-land ble lagt fram for Stortin
get i forbindelse med Revidert statsbudsjett for 
2003, jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003), pkt. 3.9.1.» 

Vedtak nr. 238, 28. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringa om å leggje fram ei 
sak for Stortinget om betre forvaltning av det 
statlege eigarskapet og ein plan for å styrkje det 
private eigarskapet, jf. merknadene frå fleirtalet 
i Innst. S. nr. 264 (2001- 2002), slik at Stortinget 
kan handsama den i løpet av våren 2004.» 

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

«Regjeringa vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) gjere 
greie for status, innhald og vidare framdrift i 
utvalet sitt arbeid, jf. og nærings- og handelsmi
nisteren sitt skriftlege svar til Stortinget i brev 
av 15. mai 2003 på spørsmål nr. 541 frå stor
tingsrepresentanten Olav Akselsen.» 

Vedtak nr. 326, 27. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringa i Revidert nasjonal
budsjett 2003 komme tilbake med en utvidelse 
av nettolønnsordninga til også å gjelde offsho
refartøy i NOR-registeret med virkning fra 1. 
juli 2003. 

Stortinget ber Regjeringa utarbeide regler 
hvor det stilles krav om et visst antall lærlinge
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plasser for norske sjøfolk på skip som kommer 
inn under nettolønnsordninga. Dette skal sikre 
i snitt 2 lærlinger per skip som er omfatta av 
nettolønnsordninga. 

Stortinget ber Regjeringa opprette et fond, 
for eksempel etter svensk modell, som skal gå 
til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i 
de maritime næringene, spesielt retta mot opp
læring til sjøs. Fondet disponeres i samråd med 
de berørte rederiene og de ansattes organisa
sjoner. Fondet finansieres ved innbetaling av 
kr. 470 per måned per sysselsatt på alle norske 
skip som er omfatta av nettolønnsordninga. 

Stortinget ber Regjeringa knytte krav om 
positiv næringsutvikling (f.eks. dokumenter
bare investeringer utover normalnivå i HMS
arbeid, innovasjon og industriell utvikling i 
forskningsinstitusjoner, leverandører og andre 
bedrifter i den maritime klyngen) til alle skip 
under nettolønnsordninga. 

Stortinget ber Regjeringa komme tilbake 
med forslag til konkretiserte vilkår i samsvar 
med ovennevnte i Revidert nasjonalbudsjett 
2003.» 

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

«I henhold til Stortingets vedtak i forbindelse 
med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 
2003 vil gjeldende nettolønnsordning for ferge
rederier i NOR i utenriksfart utvides til også å 
omfatte offshorefartøy i NOR fra 1. juli 2003. 
I forbindelse med utvidelsen vil det bli innført 
bestemte krav til opplæringsstillinger og til posi
tiv næringsutvikling. Det vil i tillegg opprettes et 
fond til kompetansehevings- og rekrutterings
tiltak.» 

Vedtak nr. 349, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen stimulere til, og 
delta i forskningsprogrammer og fornyingstil
tak, som kan bidra til betydelig reduksjon av 
NOx-gasser fra fartøyer.» 

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

«Stortingets vedtak reiser flere spørsmål. 
Regjeringen vurderer nå hvilke virkemidler 
som bør benyttes for å overholde Norges for
pliktelser om utslipp av NOx fastsatt i Protokol
len om reduksjon av forsuring, overgjødsling og 
bakkenært ozon (Gøteborgprotokollen) innen 
utløpet av fristen 2010. I denne forbindelse vur
deres også aktuelle virkemidler for å redusere 
NOx-utslippene fra fartøy, jf. St.meld. nr. 25 
(2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand. Regjeringen leger vekt på 
å utløse de tiltak som bidrar til samfunnsmes

sig effektiv ressursutnyttelse og overholdelse 
av Norges internasjonale forpliktelser. Samtidig 
bør det for utslipp fra skip tilstrebes felles inter
nasjonale krav, framfor nasjonale eller lokale 
særregler. Dette motiveres ut fra at en gruppe 
skip trafikkerer internasjonale farvann, og kan 
være registrert i helt andre land enn de land 
det blir trafikkert mellom. Analyser viser at det 
kan være riktig å gjennomføre fornyingstiltak 
på fartøy.» 

Vedtak nr. 349, 27. mars 2003 berører også 
ansvarsområdet til Fiskeridepartementet og Sam
ferdselsdepartementet: 

Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Stortingets anmodning vedrørende reduksjon 
av NOx fra fartøyer er omtalt i St.prp. nr. 1 
(2003- 2004) fra Fiskeridepartementet.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«I forhold til ferjeflåten uttaler Samferdselsde
partementet: Vegdirektoratet har gjennom flere 
år arbeidet med tiltak for å bedre riksvegferje
nes miljøprofil, bl.a. tiltak for å redusere utslip
pet av NOx. En rekke ferjer er blitt oppgraderte 
og fått redusert sine utslipp. Når det gjelder byg
ging av nye ferjer, skal disse bygges med best 
tilgjengelig teknologi, slik at de nå tilfredsstil
ler Det Norske Veritas Clean design-standard 
som tilsvarer 40 prosent lavere utslipp av NOx 
enn gjeldende IMO-krav. De tre nyeste hurti
gruteskipene tilfredsstiller også denne frivillige 
klassebetegnelsen. 

Vegdirektoratet finansierer også FoU-pro-
sjekter for å få økt kunnskap om miljøtiltak i 
ferjesektoren.» 

Vedtak nr. 464, 4. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen innen ett år om å 
fremlegge en statusrapport om IT- og kunn
skapssenteret på Fornebu, med vekt på å få en 
vurdering av om utviklingen av senteret er i tråd 
med Stortingets intensjoner, og analysere om 
prosjektets konsept som næringspolitisk virke
middel har virket som forutsatt.» 

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

«Nærings- og handelsdepartementet har enga
sjert ekstern konsulent til å gjennomføre en 
utredning om status i senteret som grunnlag for 
å vurdere utviklingen og grunnlaget for framti
dig virksomhet. Utredningen skal foreligge vin
teren 2004 og danne grunnlag for utarbeiding 
av Stortingsmelding våren 2004.» 
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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.» 

Vedtak nr. 562, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere mulighe
ten for å etablere en statlig garanti for drifts
kreditt for oppdrett av torsk og skjell. Ordnin
gen kan organiseres i SND innenfor rammen 
av internasjonale avtaler og utformes i samspill 
mellom staten, bankene og næringen.» 

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

«I forbindelse med Stortingets behandling av 
Revidert statsbudsjett for 2003 ble det ved
tatt å bevilge 50 millioner kroner til en gar
antiordning for driftskreditt i fiskerinæringen. 
Nærings- og handelsdepartementet har i dispo
sisjonsbrev til Statens nærings- og distriktsut
viklingsfond av 9. juli 2003 lagt vekt på at ord
ningen skal fremme et samarbeid med private 
aktører. Videre kan garantiordningen bli nyttet 
til tiltak som vil fremme oppdrett av nye arter 
som torsk og skjell.» 

Vedtak nr. 563, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2004 vurdere tiltak for å øke 
kontakten mellom forskningsinstitutter, bedrif
ter og næringer med lite FoU.» 

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

«Regjeringen vil høsten 2003 legge fram en plan 
for en helhetlig innovasjonspolitikk hvor bl.a. 
samspillet mellom de ulike aktørene i innova
sjonssystemet vil bli vurdert. 

Bevilgningene til forskningsformål skal 
generelt fremme samarbeid mellom forsknings
institutter, bedrifter og næringslivet. Bevilgnin
gene er de senere år blitt styrket særlig med 
hensyn til tiltak som skal stimulere til økt sam-
handling mellom næringslivet og forsknings
miljøene, eksempelvis det såkalte MOBI-pro-
grammet og FORNY. 

Instituttsektoren skal evalueres. Det vil da 

bl.a. bli fokusert på hvilken rolle instituttene 
skal spille i innovasjonssystemet og hvordan 
samspillet med næringslivet og UoH-sektoren 
kan optimaliseres. Parallelt med dette er det 
innført en egen ordning med skattefradrag for 
bedrifters kjøp av FoU-tjenester (SkatteFUNN). 
Ordning tar både sikte på å styrke FoU-akti-
viteten i FoU-svakt næringsliv og å gi særlige 
incentiver til å koble næringsliv opp i mot FoU
institusjoner. » 

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 
Stortingets behandling av Revidert statsbud
sjett 2003 der det ble vedtatt å inkludere fire 
regionale såkornfond i distriktsmilliarden for å 
øke tilgangen til risikokapital i distriktene, jf. 
Innst. S. nr. 260 (2002- 2003). I forbindelse med 
opprettelse av fondene vil også geografisk ned
slagsfelt for fondene bli nærmere fastlagt.» 

Vedtak nr. 567, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å sikre at kom
petansen og funksjonene til det som i dag er 
Norges Eksportråd, SVO, SIVA, Norges Turis
tråd, SND og Norges forskningsråds nærings
rettede aktiviteter, tilbys i en felles brukerfront 
med utgangspunkt i det som i dag er SNDs 
regionkontorer og Eksportrådets kontornett.» 

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

«Dette vil bli vektlagt i det arbeidet som nå pågår 
med etableringen av den nye virkemiddelenhe
ten og i den løpende styringsdialogen mellom 
departementet og institusjonene. Stortinget vil 
bli holdt orientert om den felles brukerfronten 
i de årlige budsjettproposisjonene.» 
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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 enhe
ten.» 

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.» 

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.» 

Vedtak nr. 571, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2004 fremme forslag om å 
styrke bevilgningene til forsknings- og utvik
lingskontrakter (IFU/OFU-ordningene).» 

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

«I forbindelse med Stortingets behandling av 
Revidert statsbudsjett for 2003 ble det vedtatt 
å øke bevilgningene til OFU/IFU kontrakter 
med 35 millioner kroner, jf. Innst. S. nr. 260 
(2002- 2003). Regjeringen vurderer spørsmålet 
om styrking av bevilgningene til disse ordnin
gene i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 574, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen senest i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2004 å tilføre Statkraft 
10 milliarder kroner i ny egenkapital for å styrke 
selskapet.» 

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

«Spørsmålet om styrking av egenkapitalen i 
Statkraft blir vurdert i forbindelse med stats
budsjettet for 2004. Det vises til omtale i St.prp. 
nr. 1 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 597, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringa leggja fram for Stor
tinget ein nasjonal offensiv for IKT-basert tenes
teutvikling.» 

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

«Regjeringen legger vekt på å stimulere til og 
støtte initiativ fra kommunene med sikte på en 
mer effektiv forvaltning. Både som et ledd i kom
munenes generelle moderniseringsarbeid, og 
i forbindelse med interkommunalt samarbeid 
og kommunesammenslutninger er det viktig å 
stimulere til IKT-basert nytenkning. 

Et av hovedprinsippene i moderniserings
programmet er delegering og desentralisering. 
Regjeringen er opptatt av at kommunale tjenes
ter skal bli mer tilgjengelig for innbyggerne 
gjennom IKT-løsninger, og at ressursene bru
kes mer effektivt. Ut fra dette prinsippet kon
sentrerer Regjeringen seg om tilrettelegging 
for lokal IKT-basert tjenesteutvikling. 

I Strategi for IKT i offentlig sektor, som ble 
lagt fram 18. februar 2003, har Regjeringen pre
sentert sine mål og tiltak for utnyttelse av IKT. 
I strategien fokuseres det på tre områder som 
bl.a. skal bidra til lokal IKT-basert tjenesteut
vikling. 

For det første skal offentlige data samordnes 
og tilgjengeliggjøres slik at de bl.a. skal kunne 
utnyttes i IKT-baserte tjenester. Det andre om
rådet er etablering av en felles infrastruktur, 
PKI (Public key infrastructure), for sikkerhets
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løsninger som baserer seg på elektronisk iden
tifikasjon av brukerne og tjenesteyterne. Det 
er opprettet et organ som skal koordinere for
valtningens bruk av elektroniske signaturer. 
Det tredje prioriterte området er kunnskapsfor
valtning i det offentlige, som bl. a. skal bidra 
til bedre tjenesteutvikling. Det er etablert et 
pilotprosjekt i moderniseringsprogrammets 18 
referansekommuner. 

I tillegg vil Regjeringen vise til sitt arbeid 
for fremme av IKT i helsesektoren og i utdan
ningen, som også får stor betydning for IKT
basert tjenesteutvikling.» 

2.12 Olje- og energidepartementet 

Vedtak nr. 155, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 2003 
om å fremme en sak for Stortinget om ulike 
modeller for nett-tariffering som innebærer at: 
1.	 Det skal utvikles modeller for prisutjevning 

på nettleie. 
2.	 Det skal utvikles modeller for tariffering 

som er enkle og robuste mot forandringer.» 

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

«Regjeringen har behandlet disse spørsmålene 
i St.meld. nr. 41 (2002-2003) Om tariffar for 
overføring av kraft og tovegskommunikasjon.» 

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).» 

Vedtak nr. 157, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
Revidert budsjett for 2003 komme tilbake til 
Stortinget med tiltak for økt utvinningsgrad på 
norsk sokkel.» 

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

«Tiltak for økt utvinningsgrad på norsk sokkel 

ble behandlet i Revidert budsjett for 2003, jf. 
St.prp. nr. 65 (2002-2003).» 

Vedtak nr. 161, 12. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen endre regelver
ket slik at overskuddsskatt ikke blir tatt med 
i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftpri
sen. Endringen gjøres om mulig gjeldende fra 
og med 1. januar 2003.» 

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

«Departementet vedtok i brev av 7. april 2003 
endringer i retningslinjene for beregningen av 
konsesjonskraftprisen i tråd med Stortingets 
vedtak nr. 161 (2002-2003). Endringene er gjort 
gjeldende fra 1. januar 2003.» 

Vedtak nr. 306, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
den varslede gjennomgangen av nett-tariffene, 
vurdere forslag om ulike modeller for finansie
ring av en frivillig ordning med toveiskommu
nikasjon mellom strømkunde, leverandør og 
nettselskap.» 

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

«Regjeringen har behandlet dette spørsmålet i 
St.meld. nr. 41 (2002-2003) Om tariffar for over
føring av kraft og tovegskommunikasjon.» 

Vedtak nr. 313, 25. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreslå eventuelle 
tilleggsbevilgninger til elektrisitetssparing når 
det foreligger en avklaring på finansieringsbe
hovet. Det forutsettes at ordningen med støtte 
til elektrisitetssparing og tidsfristen kunngjøres 
på vanlig måte gjennom media.» 

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

«Regjeringen la i Revidert budsjett, jf. St.prp. 
nr. 65 (2002-2003), Kap. 1825, post 70 frem for-
slag om tilleggsbevilgninger til elektrisitetsspa
ring i private husholdninger.» 

Vedtak nr. 346, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere opprettel
sen av en garantiordning for utbygging av vann
båren varme i forbindelse med budsjettet for 
2004.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 22. 
august 2003: 
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«Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjet
tet for 2004 legge frem sin vurdering av opp
rettelsen av en garantiordning for vannbåren 
varme.» 

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 stat-
lig deltakelse, herunder opprettelsen av et stat-
lig eierselskap for investeringer i infrastruk
tur, og komme tilbake til Stortinget med disse 
vurderingene så snart det lar seg gjøre, men 
senest i løpet av våren 2004. Utredningen 
skal samordnes 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 Olje- og energidepartementet legger opp 
til å komme tilbake til Stortinget i løpet av våren 
2004.» 

Vedtak nr. 350, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å opprette 
et bredt sammensatt nasjonalt hydrogenutvalg 
som skal formulere nasjonale mål og nødven
dige tiltak for å utvikle hydrogen som energibæ
rer og virkemiddel for innenlands verdiskaping. 
Utvalget skal identifisere behov for offentlig 
medvirkning og rammebetingelser og foreslå 
ansvarsforhold, organisering og ressursbehov 
for et nasjonalt hydrogenprogram, og legge 
fram en innstilling så snart det lar seg gjøre, 
men senest våren 2004.» 

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

«Regjeringen opprettet 20. juni 2003 et offent
lig hydrogenutvalg som skal fremme forslag til 
videre satsing på hydrogen som energibærer 
gjennom utforming av et nasjonalt hydrogen-
program. Mandatet for utvalget er utformet i 
tråd med de føringer som er lagt av Stortinget. 
Utvalget skal legge frem sin innstilling senest 
1. juni 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 Olje- og energidepartementet igang
satt et omfattende utredningsarbeid for å forbe
rede deltagelse i et internasjonalt pliktig grønt 
sertifikatmarked. Både Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Enova og Statnett er involvert 
i dette arbeidet. Viktige problemstillinger er 
blant annet fastsettelsen av kvoteplikten, vurde
ringer av potensialet for fornybar elektrisitet og 
nødvendige rammebetingelser for markedet.» 

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 kapitalisering 
og utvidet funksjonsområde for selskapet, her-
under hydrogen og eventuelt petrokjemi.» 

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

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

Olje- og energidepartementet legger opp til 
å komme tilbake til Stortinget i løpet av våren 
2004 med en plan for organisering, kapitalise
ring og funksjonsområde for selskapet.» 

Vedtak nr. 353, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen bidra til at prosjek
tet «Grønn Hydrogen» på Notodden blir vide
reført.» 

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

«Regjeringen vil avvente innstillingen fra 
Hydrogenutvalget før det tas stilling til hvordan 
prosjektet Grønn Hydrogen skal videreføres.» 

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.» 

Vedtak nr. 550, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere etablering 
av et næringsfond for Sauda og Odda i for
bindelse med utbyggingen i Saudafjellene og 
komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 
2004.» 

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

«Regjeringen vil komme med en vurdering av 
saken i forbindelse med fremleggelsen av stats
budsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 552, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om å lage en plan 
for opprustning av overføringsnettet med sikte 
på å redusere energitapene. Planen skal vise 
hvilket potensial der er for å unngå energitap i 
ledningsnettet, hva det vil koste og hvilke virke
midler som skal brukes. Denne legges fram for 
Stortinget innen utgangen av 2003.» 

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

«Regjeringens oppfølging av vedtaket blir nær
mere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) fra Olje
og energidepartementet.» 

2.13 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 77, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en propo
sisjon om underdekningen i Posten Norge AS 
og NSB AS sine pensjonsordninger i Statens 
Pensjonskasse. Det bes i den forbindelse om 
en vurdering av selskapenes egenkapitalsitua
sjon.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Vedtaket er fulgt opp gjennom St.prp. nr. 1 
Tillegg nr. 15 (2002-2003) som ble fremmet av 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 6. 
desember 2002.» 

Vedtak nr. 348, 27. mars 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltaksord
ninger for bygging av gassferjer. Dette må inn
befatte en utvidet statlig investeringsgaranti, 
eventuelle anbudsbetingelser og forpliktende 
konsesjonsvilkår knyttet til fartøyene for å redu
sere usikkerheten ved investeringene.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Ved behandlingen av revidert budsjett for 2003, 
jf. St.prp. nr. 65/Innst. S. nr. 260 (2002-2003), 
vedtok Stortinget å utvide garantifullmakten for 
2. prioritetslån for anskaffelse av fire nye fer
jer ut over det som tidligere er vedtatt. Det 
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arbeides med anbudsutlysning av av riksveg
ferjedriften. I anbudssamband forutsettes ikke 
benyttet statlige lånegarantier. Samferdselsde
partementet arbeider med å følge opp spørs
mål om bygging av gassferjer, utvidet garanti
ramme og bruk av anbud i riksvegferjedriften i 
sammenheng.» 

Vedtak nr. 394, 29. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide et system 
som pålegger UMTS-konsesjonærene å samar
beide ved utbygging av UMTS-nett i de områ
dene av landet som er ulønnsomme.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Departementet har i forbindelse med utlysing 
av auksjon over ledige 3G-konsesjoner pub
lisert nærmere retningslinjer for tillatt sam
arbeid mellom konsesjonærene ved utbygging 
av UMTS-nett. Retningslinjene åpner for deling 
av infrastruktur i områder som ligger uten
for konsesjonenes minstekrav til dekningsom
råde.» 

Vedtak nr. 399, 29. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen på egnet måte å 
komme tilbake til Stortinget med en samlet 
vurdering av utbyggingen av den digitale infra
strukturen i Norge.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. sep
tember 2003: 

«Ved siden av Samferdselsdepartementet berø
rer de problemstillinger som vedtaket tar opp, 
ansvarsområdene til Kultur- og kirkedeparte
mentet, Nærings- og handelsdepartementet og 
Justisdepartementet. Disse problemstillingene 
er/vil bli fulgt opp i flere ulike fremlegg for 
Stortinget: 
–	 Kultur-og kirkedepartementet har i St.meld. 

nr. 44 (2002-2003) omtalt de muligheter det 
digitale bakkenettet kan gi for bredbånds
lignende løsninger i distriktene. 

–	 Nærings- og handelsdepartementet tar sikte 
på å legge fram en stortingsmelding om 
bredbånd som bl.a. vil omtale ulike former 
for nett og samordning mellom disse. 

–	 Når det gjelder et nytt felles sambandsnett 
for nødetatene har Regjeringen i St.meld. 
nr. 17 (2001-2002) sagt at den vil komme til-
bake til spørsmålet om økonomiske konse
kvenser som ledd i den ordinære budsjett
prosessen. 

–	 Samferdselsdepartementet fremmet i 
Ot.prp. nr. 58 (2002-2003) forslag om ny lov 
om elektronisk kommunikasjon. Loven som 

trådte i kraft 25. juli 2003, gir bl.a. ramme
betingelser for utbyggingen av den digitale 
infrastrukturen. 

–	 Samferdselsdepartementet omtalte 
St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 
(2002-2003) situasjonen for GSM og UMTS
nettet. 

–	 For å starte utbyggingen av GSM-R på Nord
landsbanen ble det i revidert budsjett for 
2003 bevilget 200 millioner kr., jf. St.prp. 
nr. 65/Innst. S. nr. 260 (2002-2003).» 

Vedtak nr. 581, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen om at plikten til 
å lagre trafikkdata i en bestemt periode skal 
forelegges Stortinget til godkjenning, jf. Innst. 
O. nr. 121 (2002-2003) om lov om elektronisk 
kommunikasjon (ekomloven).» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Som det går fram av Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), 
vil det ved en vurdering av om det skal innføres 
en lagringsplikt for trafikkdata måtte foretas en 
meget nøye avveining av to motstridende hen
syn – hensynet til kriminalitetsbekjempelse og 
hensynet til personvernet. Dersom det skulle 
vise seg å være behov for å fastsatte forskrift 
med plikt til å lagre trafikkdata i en bestemt 
periode vil Regjeringen komme tilbake til Stor
tinget med saken på egnet måte.» 

Vedtak nr. 598, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 utar
beide nasjonale retningslinjer for kvalitet og 
kvantitet for TT-transporten og foreslå en finan
sieringsordning som sikrer TT-transport i tråd 
med de nasjonale retningslinjene.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«I St.meld. nr. 40 (2002-2003) heter det bl.a. 
at Samferdselsdepartementet og Sosialdeparte
mentet vil gjennomgå offentlige ordninger og 
stønader som skal bidra til å dekke funksjons
hemmedes transportbehov ut over det tilbud 
som gis gjennom ordinær kollektivtransport. 
Dette gjelder foruten TT-ordningen, folketr yg
dens stønad til egen bil og grunnstønaden til 
transport. Formålet er bl.a. å foreslå endringer 
som vil kunne føre til at ordningene kan fun
gere mer helhetlig, samordnet og rasjonelt. Det 
vil være naturlig å vurdere anmodningsvedta
ket i lys av dette arbeidet. Videre vil alterna
tive standarder for TT-transport måtte vurde
res, samt økonomiske og styringsmessige kon
sekvenser for de ulike alternativene. Status for 
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arbeidet vil bli rapportert i St.prp. nr. 1 (2004
2005).» 

2.14 Sosialdepartementet 

Vedtak nr. 60, 2. desember 2002: 

«Stortinget ber Regjeringen trappe opp grunn
pensjon for gifte og samboende pensjonister til 
1.7 G innen 2005, slik at den i 2003 settes til 1.6 
G, i 2004 til 1.65 G og i 2005 til 1.7 G.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Folketr ygdens grunnpensjon for gifte og sam
boende pensjonister er i tråd med vedtaket, fra 
1. mai 2003 økt fra 1.5 G til 1.6 G.» 

Vedtak nr. 143, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan 
en kan sikre det økonomiske grunnlaget for 
bladet Velferd.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Departementet har anbefalt tidsskriftet å søke 
Kultur- og kirkedepartementet om tilskudd. Da 
dette ev. først vil gjelde fra 2004, har Sosialde
partementet for 2003 sørget for et tilskudd på 
1.4 millioner kroner til drift dette året.» 

Vedtak nr. 144, 11. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å oppheve 
taket på tolketimer til arbeid for døve og døv
blinde i forbindelse med Revidert nasjonalbud
sjett 2003.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Det ble i forbindelse med behandlingen av 
Revidert nasjonalbudsjett for 2003, vedtatt at 
taket på tolketimer for hørselshemmede og døv
blinde skulle oppheves fra 1. juli 2003.» 

Vedtak nr. 190, 16. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om at den igang
satte forskning vedrørende krigsbarna fortset
ter.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Sosialdepartementet ga i 1998 Forskningsrå
det i oppdrag å utarbeide en kunnskapsstatus 

vedrørende påståtte forhold om krigsbarnas 
oppvekst. Forskningsrådets rapport «Fiendens 
barn?» ble utgitt i 1999. Etter en gjennomgang 
av rapporten besluttet Regjeringen å satse på 
et større forskningsprosjekt om krigsbarnas 
oppvekstvilkår. Dette prosjektet kom i gang i 
2001 og skal gå over en treårsperiode fram til 
2004. Finansieringen skjer i samarbeid mellom 
Barne- og familiedepartementet og Sosialdepar
tementet.» 

Vedtak nr. 226, 9. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med 
brukerorganisasjonene og senest i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2004 fremme sak om 
hvilke og hvordan kommunale egenandeler kan 
innlemmes i tak 2-ordningen.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Det vises til svar på anmodningsvedtak nr. 414 
(2002-2003).» 

Vedtak nr. 285, 20. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gjennom rundskriv 
presisere fortolkningen av sosialtjenestelovens 
bestemmelser om økonomisk stønad. Presise
ringen knyttes direkte opp til praksis relatert til 
situasjonen på energimarkedet og de betalings
problemer den har gitt for mange. Det legges 
vekt på at det ikke er rimelig å kreve eiende
ler solgt eller at sparepengene til husholdnin
gens barn brukes før stønad gis når personer 
på grunn av høy strømregning har et kortvarig 
hjelpebehov.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen sendte den 28. februar 2003 ut 
rundskriv (U-3/2003) til landets kommuner 
med informasjon om statlige tiltak og en presi
sering av fortolkningen av sosialtjenestelovens 
bestemmelser om økonomisk stønad i lys av 
situasjonen med økte strømpriser.» 

Vedtak nr. 369, 1. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med forslag om å oppheve bedriftenes egenan
del på 1⁄2 G på hjelpemidler ved tilrettelegging 
av arbeidsplasser også for bedrifter som ikke 
er IA-bedrifter.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen vil i Statsbudsjettet for 2004 fore
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slå å oppheve bedrifters egenandel på 1⁄2 G ved 
tilsetting av arbeidstakere også for bedrifter 
som ikke er IA-bedrifter.» 

Vedtak nr. 370, 1. april 2003 

«Stortinget ber Regjeringa foreta en gjennom
gang av aktuelt lovverk for å sikre en bedre 
praksis enn i dag på rusfeltet når det gjelder 
forholdet mellom personvern, taushetsplikt og 
varslingsplikt.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen har i mars dette år oppnevnt et 
lovutvalg for bedre harmonisering av den kom
munale helse- og sosiallovgivning. Det vil inngå 
i utvalgets arbeid blant annet å se på reglene 
for taushetsplikt i det aktuelle lovverket, og 
vurdere om disse gir et tilstrekkelig grunnlag 
for samarbeid mellom helse- og sosialpersonell. 
Utvalget skal avgi sin innstilling i løpet av som
meren 2004.» 

Vedtak nr. 412, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen styrke sosialtjenes
tens koordinerende rolle og ber om en vur
dering av om sosialtjenesteloven bør få en ny 
bestemmelse om hjelp til helhetlig individuell 
plan for helse-, sosial- og barneverntjenester.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen har i Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) 
fremmet forslag om rett til individuell plan etter 
lov om sosiale tjenester.» 

Vedtak nr. 413, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere nivået på 
trygde- og sosialhjelpsytelsene og muligheten 
til å vektlegge økte ytelser ved deltaking i kva
lifiseringsarbeid, utdanning eller meningsfull 
samfunnsaktivitet.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen vil gjennomgå dette i den gjenn
omgangen av regelverket for tjenester og ytel
ser (velferdsordninger) som skal gjennomføres 
med utgangspunkt i målene for samordning av 
Aetat, tr ygdeetaten og sosialtjenesten.» 

Vedtak nr. 414, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen redusere bruken 
av egenandeler på nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, bl.a. gjennom en utvidelse av 
ordningen med egenandelstak 2.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Spørsmålet om å utvide tak 2-ordningen til også 
å dekke kommunale omsorgstjenester, er tatt 
opp i St.meld. nr. 45 (2002-2003) «Betre kvalitet 
i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene». 
Regjeringen tar sikte på å sende forslag til ny 
modell for egenbetaling som også omhandler 
tak 2 spørsmålet, på høring rundt årsskiftet, 
slik at et samlet forslag til nytt finansierings- og 
egenbetalingssystem kan legges fram for Stor
tinget våren 2004 i forbindelse med kommune
proposisjonen for 2005.» 

Vedtak nr. 415, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 vur
dere å endre folketr ygdens regler om stønad til 
barnetilsyn til enslig mor eller far slik at også 
uføre aleneforsørgere som på grunn av sin ufør
het må overlate nødvendig tilsyn med barn til 
andre, også omfattes av dette regelverket.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Vedtaket reiser enkelte prinsipielle problem
stillinger vedrørende krav om yrkesrettet akti
vitet som grunnlag for rett til stønad til barne
tilsyn. Det vil derfor bli foretatt en bred gjen
nomgang av saken i samarbeid med blant annet 
Rikstrygdeverket med sikte på en tilbakemel
ding til Stortinget i løpet av 2004» 

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.» 
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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.» 

Vedtak nr. 419, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan 
Husbankens ordninger kan omfatte et bolig
program for rusmiddelmisbrukere, og om det 
kan utvikles en støtteordning for kommuner 
og frivillige organisasjoner til delvis dekning av 
kostnadene ved boligsosial oppfølging i løpet 
av 2004.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen vil følge opp disse spørsmålene i 
Stortingsmelding om boligpolitikken som leg
ges fram høsten 2003.» 

Vedtak nr. 425, 13. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen utrede ulike model
ler for én felles velferdsetat bestående av dagens 
Aetat, tr ygdeetaten og sosialetaten.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Regjeringen oppnevnte 15. august 2003 et 
utvalg under ledelse av professor Jørn Ratsø, 
som skal utrede ulike organisasjonsmodeller 
for samordning av Aetat, tr ygdeetaten og sosi
altjenesten. Utvalget har frist til 30. juni 2004. 
Saken vil bli fremmet på egnet måte for Stor
tinget i god tid før Stortingsvalget 2005.» 

Vedtak nr. 489, 10. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike 
modeller som på en bedre måte kan ivareta hen
synet til at det alltid skal lønne seg å arbeide 

mer for personer som mottar tidsbegrenset ufø
restønad eller uførepensjon, og komme tilbake 
til Stortinget med dette.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Omleggingen av uførepensjonsordningen trer 
i kraft 1. januar 2004. Regjeringen vil sørge for 
en evaluering av det nye regelverket når ord
ningen har fått virke en tid. I denne forbindelse 
vil man komme tilbake til Stortinget med en 
slik vurdering.» 

Vedtak nr. 594, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2004 
legge fram finansieringsordninger som sikrer 
at ingen unge uføre bor i alders- og sjukehjem 
mot sin vilje.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Sosialdepartementet har i tråd med Stortingets 
vedtak ved behandlingen av statsbudsjettet for 
2003 (jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003)) 
etablert en arbeidsgruppe med representanter 
fra funksjonshemmedes organisasjoner (FFO 
og NHF) for å vurdere egnede tiltak slik at unge 
under 50 år som ønsker det, skal kunne få et 
bo- og tjenestetilbud utenfor aldersinstitusjon. 
Departementet vil komme tilbake til saken i 
St.prp. nr. 1 (2003-2004).» 

Vedtak nr. 595, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av de tilbudene som gis eldre døve og 
utarbeide en plan for utvikling av en tifredsstill
ende eldreomsorg for denne gruppen.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Departementet vil se nærmere på hvilke til-
bud eldre døve får i kommunene, og hvordan 
behovene til denne gruppen kan ivaretas på en 
god måte. Regjeringen tar sikte på å komme 
tilbake til saken på egnet måte våren 2004. » 

Vedtak nr. 642, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreslå lovendrin
ger som legger til rette for forsøk med sprøy
terom.» 

Sosialdepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

«Justisdepartementet vil i samarbeid med Sosi
aldepartementet og Helsedepartementet utar
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beide forslag til lovendringer for å legge til rette 
for forsøk med sprøyterom for narkomane. Det 
tas sikte på å sende forslag til lovendring på 
høring i løpet av høsten 2003. » 

2.15 Utdannings- og 
forskningsdepartementet 

Vedtak nr. 32, 19. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringa fremje forslag om 
arbeidsmiljøføresegner for elevar i folkehøg
skolen.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
våren 2004 fremje forslag om arbeidsmiljøføre
segner for elevar i folkehøgskolen.» 

Vedtak nr. 33, 19. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag innen utgangen av mars 
2003 om sammensetning og organisering av 
skolemiljøutvalg.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 18. september 2003: 

«Som følge av den store mengden lovarbeid i 
departementet høsten 2002 og våren 2003 har 
arbeidet med lovproposisjonen om skolemiljø
utvalg dessverre blitt forsinket. Regjeringen tar 
imidlertid sikte på å ferdigstille lovproposisjo
nen innen utløpet av vårsesjonen 2004.» 

Vedtak nr. 34, 19. november 2002 

«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 
mars 2003 komme tilbake med forslag om et 
uavhengig offentlig tilsyn med sanksjonsmyn
dighet.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Stortingets anmodning vedrørende uavhen
gig tilsyn med bestemmelsene om elevenes 
skolemiljø i opplæringsloven kapittel 9a, samt 
sanksjonsmyndighet, er behandlet på side 23 i 
St.prp. nr. 65 (2002–2003) Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjettet medreg
net folketr ygden 2003.» 

Vedtak nr. 59, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak med 
gjennomgang av låne- og stipendordninger for 
elever i videregående opplæring, med sikte på 
større treffsikkerhet i forhold til de målsettin
ger som gjelder for ordningen. Saken legges 
frem innen mars 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«28. mars 2003 fremmet Regjeringen St.meld. 
nr. 21 (2002-2003) Kilder til kunnskap. Om ny 
støtteordning gjennom Lånekassen for unge 
elever i ordinær videregående opplæring. Mel
dingen ble behandlet i Stortinget onsdag 11. 
juni 2003, jf. Innst. S. nr. 242 (2002-2003).» 

Vedtak nr. 63, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for større 
grad av likestilling mellom offentlige og private 
skoler. Dette sees i sammenheng med den var
slede lov om etablering av friskoler. Dagens krav 
til formål erstattes av krav til innhold og kvalitet. 
Kravet til innhold skal være at skolene enten føl
ger læreplanen for offentlige grunnskoler, eller 
læreplaner som på annen måte sikrer elevene 
en jevngod opplæring. Når man oppfyller god
kjenningskravene, skal man ha rett til tilskudd.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Stortingets anmodning er fulgt opp i ny lov 
om frittstående skoler, jf. Ot.prp. nr. 33 (2002
2003) og Besl. O. nr. 86 (2002-2003). I Besl.O. 
nr. 128 (2002-2003) til Ot.prp. nr. 80 Om tillegg 
til lov om frittståande skolar, er også finansi
eringssystemene for frittstående og offentlige 
skoler gjort mer like. Tilskuddet til frittstående 
skoler skal nå basere seg på et kommunespe
sifikt tilskuddsgrunnlag. Dette vil utjevne for
skjellene i tilskudd til offentlige og frittstående 
skoler i samme kommune.» 

Vedtak nr. 74, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stor
tinget en redegjørelse om ressurssituasjonen i 
grunnskolen og videregående skole i løpet av 
første halvår 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Stortingets anmodning vedrørende ressurssi
tuasjonen i grunnskolen og videregående opp
læring er behandlet i St.meld. nr. 33 (2002
2003) Om ressurssituasjonen i grunnopplærin
gen m.m.» 
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Vedtak nr. 75, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 
2003 fremlegge en proposisjon om endringer i 
opplæringsloven med sikte på økt handlefrihet 
og mer fleksibel ressursbruk.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen fremmet forslag om endringer i 
opplæringsloven med sikte på økt handlefrihet 
og fleksibel ressursbruk i Ot.prp. nr. 67 (2002
2003).» 

Vedtak nr. 76, 2. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen 
sak til Stortinget til behandling i stortingsse
sjonen 2003-2004 om kvalitetsmessige minste
standarder i basisfagene og andre strukturtil
tak som er nødvendig for å heve kvaliteten i 
grunnopplæringen.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil fremme saken i egen melding 
til Stortinget. Det tas sikte på at meldingen skal 
fremmes i løpet av våren 2004.» 

Vedtak nr. 171, 13. desember 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en hand
lingsplan med tiltak mot mobbing i løpet av 
våren 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen, i samarbeid med Barneombudet, 
Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsfor
bundet og Foreldreutvalget for grunnskolen, 
la 10. april 2003 fram en felles tiltaksplan for 
oppfølging av «Manifest mot mobbing». Planen 
viser manifestpartenes samlede innsats mot 
mobbing. I tillegg etableres det en elektronisk 
idébank, hvor tiltakene fortløpende blir kon
kretisert. Tiltaksplanen betraktes som en hand
lingsplan på området.» 

Vedtak nr. 230, 13. januar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
framlegging av budsjettet for 2004 komme til-
bake med en plan for bygging av studentboli
ger.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 

komme nærmere tilbake til saken i budsjettfor
slaget for 2004.» 

Vedtak nr. 245, 6. februar 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget i løpet av 2003 med forslag til ansvars
ordninger som sikrer elever og lærlinger i 
grunnskolen og videregående opplæring, barn 
i barnehager og studenter ved ulykker som 
rammer den enkeltes liv og helse. Ordningen 
bør ses i lys av de forslag som fremmes i yrkes
skadelovutvalget.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Yrkesskadeutvalget skulle lagt fram sin utred
ning 1. mai 2003, men prosessen har blitt for
sinket. Trolig legger utvalget fram utrednin
gen i løpet av høsten 2003. Utdannings- og 
forskningsdepartementet finner det hensikts
messig å avvente arbeidet med forsikringsord
ninger for elever, lærlinger og studenter inn-
til Yrkesskadeutvalget er ferdig med utrednin
gen.» 

Vedtak nr. 443, 27. mai 2003 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
om arbeidsmiljøbestemmelser med tilsynsfunk
sjon for studenter ved fagskolene.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
våren 2004 fremme forslag om arbeidsmiljøbe
stemmelser for studenter ved fagskolene.» 

Vedtak nr. 466, 5. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i sin oppfølging av 
Kvalitetsutvalgets innstilling vurdere hvordan 
skolen kan legge til rette for mer daglig fysisk 
aktivitet for elevene.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil i sin oppfølging av NOU 
2003:16 «I første rekke», som nå er ute på 
høring med høringsfrist 15.10.03, fremme en 
sak som egen melding til Stortinget. Spørsmå
let om hvordan skolen kan legge til rette for 
mer daglig fysisk aktivitet for elevene, vil inngå 
i meldingen.» 
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Vedtak nr. 490, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en vurdering av bruk av IKT, 
der det bl.a. vurderes hvordan bruk av elek
troniske læremidler kan bedre kvaliteten på 
læringsarbeidet, gi elevene godt oppdaterte 
læremidler og redusere utgiftene til læremid
ler.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil i sin oppfølging av NOU 
2003:16 «I første rekke», som nå er ute på høring 
med høringsfrist 15.10.03, fremme en sak som 
egen melding til Stortinget. Spørsmål knyttet 
til bruk av IKT i opplæringen vil inngå i mel
dingen.» 

Vedtak nr. 491, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere løsninger 
for å utligne kostnadsforskjellene mellom ulike 
studieretninger gjennom differensierte lære
middelstipend.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil vurdere saken i forbindelse 
med de ordinære budsjettbehandlingene.» 

Vedtak nr. 492, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen opprettholde ord
ningen med årlig reisestipend for elever i vide
regående skole uten beløpsmessig maksimal
grense. Stortinget legger til grunn at denne 
ordningen gjelder fra og med skoleåret 2003/ 
2004.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Stortingets anmodning er fulgt opp i forskrif
ter om tildeling av utdanningsstøtte for under
visningsåret 2003/2004.» 

Vedtak nr. 494, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen opprettholde den 
behovsprøvde låneadgangen for elever i videre
gående opplæring, og forutsetter at dette skal 
gjelde fra og med skoleåret 2003/2004.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
legge til rette for at behovsprøvd låneadgang 
gjennom Statens lånekasse for utdanning til 

elever i videregående opplæring blir opprett
holdt i skoleåret 2003/2004. Det vil bli orientert 
nærmere om ordningen i St.prp. nr. 1 (2003
2004).» 

Vedtak nr. 495, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med et forslag til organisasjonsform for god
kjenning og tilsyn av frittstående skoler senest 
høsten 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
behandle spørsmålet om organisasjonsform for 
godkjenning og tilsyn av frittstående skoler i 
omtalen av den statlige utdanningsadministra
sjonen i statsbudsjettet for 2004.» 

Vedtak nr. 496, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med et lovforslag om godkjennelse med rett til 
tilskudd av private videregående skoler i løpet 
av vårsesjonen 2004.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet tar 
sikte på å fremme et lovforslag om frittstå
ende videregående skoler i løpet av våren 
2004.» 

Vedtak nr. 497, 11. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram sak som 
drøfter standarder for faglig måloppnåelse i all 
grunnopplæring i forbindelse med oppfølgin
gen av Kvalitetsutvalgets arbeid.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Som oppfølging av Kvalitetsutvalgets utred
ning, blir det lagt fram en melding til Stortinget 
der drøfting av standarder for faglig måloppnå
else i grunnopplæringen vil inngå.» 

Vedtak nr. 582, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen gjennom tilsyns
ordningen påse at oppheving av delingstallet 
ikke blir brukt som et sparetiltak. Klassede
lingstallet skal ligge til grunn som minstenivå 
for ressurstildeling også etter at bestemmelsen 
om klassedelingstall er opphevet. 

Stortinget ber Regjeringen i den annonserte 
stortingsmelding på grunnlag av Kvalitetsut



49 2003–2004	 St.meld. nr. 4

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002–2003 

valgets innstilling å vurdere ulike modeller for 
ressurstildeling til skolene.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet har 
i Rundskriv F-18-03 datert 04.07.03 oppfordret 
fylkesmennene å følge opp Stortingets vedtak. 

Regjeringen tar sikte på å fremme en stor
tingsmelding på grunnlag av Kvalitetsutvalgets 
innstilling NOU 2003:16 i løpet av våren 2004, 
og vil i denne stortingsmelding vurdere ulike 
modeller for ressurstildeling til skolene.» 

Vedtak nr. 583, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med lovforslag om elevdemokrati og foreld
remedvirkning og forutsetter at intensjon og 
bestemmelser i dagens kapittel 11 i opplærings
loven videreføres inntil videre.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet har 
justert forskriften til opplæringsloven, slik at 
det blir fastslått at «kapitlet om klasse- og elev
rådsarbeid i læreplanverket skal tillempas i sam
svar med § 8-2 i opplæringslova, likevel slik at 
måla og hovudmomenta i kapitlet står uendra». 
Forskriften trådte, som lovendringen, i kraft 1. 
august 2003. 

Regjeringen tar sikte på å fremme en stor
tingsmelding på grunnlag av Kvalitetsutvalgets 
innstilling NOU 2003:16 i løpet av våren 2004. 
Regjeringen vil i denne meldingen komme til-
bake til spørsmål knyttet til elevdemokrati og 
foreldremedvirkning.» 

Vedtak nr. 584, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn 
at «gratisprinsippet» skal omfatte frittstående 
grunnskoler, i den forstand at det ikke tillates 
egenbetalinger utover fastsatte grenser for for
eldrebetaling.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
komme tilbake til spørsmålet om praktiseringen 
av gratisprinsippet i friskolene i forbindelse med 
en proposisjon om frittstående videregående 
skoler våren 2004.» 

Vedtak nr. 585, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at 
endringene i tilskuddet til den enkelte skole i 
den nye tilskuddsordningen for friskoler skal 
ligge innenfor en maksimal ramme på +/- 7 pro-
sent i forhold til dagens ordning. Overgangspe
rioden for allerede godkjente friskoler begren
ses til 3 år.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) følge 
opp Stortingets anmodning.» 

Vedtak nr. 586, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen ved behandling av 
søknader om etablering av friskoler å legge 
vesentlig vekt på kommunens uttalelse der kom
munen påviser at: 
–	 etablering av friskolen får negative konse

kvenser for kommunens skolestruktur og 
påfører kommunen økte utgifter av betyd
ning. 

–	 etableringen kan føre til nedleggelse av en 
offentlig skole og derved påfører elevene 
vesentlige ulemper med økt reisetid til den 
offentlige skolen. 
Videre ber Stortinget Regjeringen sørge for 
å utvikle faste prosedyrer for søknadsbe
handlinger, herunder tidsfrister, som ska-
per forutsigbarhet for søkerne og kommu
nene.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet vil 
legge vesentlig vekt på vertskommunens innsi
gelser der disse innsigelsene omhandler 
«vesentlige negative konsekvenser» som omtalt 
i § 2–1 annet ledd i lov om frittstående sko
ler. 

Utdannings- og forskningsdepartementet 
vil i løpet av det nærmeste året etablere pro
sedyrer for behandling av friskolesøknader 
med bruk av faste søknadsfrister og stan
dardiserte søknadsskjemaer eller veilednin
ger.» 

Vedtak nr. 587, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge elevtall pr. 
1. oktober hvert år til grunn for elevtelling i 
frittstående grunnskoler ved beregning av til
skudd, og å innføre slik telling snarest mulig.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 
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«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2003-2004) rede
gjøre for oppfølgingen av Stortingets anmod
ning.» 

Vedtak nr. 588, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta endring av 
regnskapsforskriftene for frittstående skoler 
vedrørende etablering av investeringsfond og 
overføring av driftstilskudd fra et år til et annet, 
jf. Innst. S. nr. 3 (1998-1999).» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Utdannings- og forskningsdepartementet tar 
sikte på å sende et utkast vedrørende ny for
skrift til lov om frittstående skoler på høring i 
løpet av september 2003. I forslaget vil depar
tementet blant annet følge opp forslagene om 
investeringsfond og overføring av driftstilskudd 
i Innst. S. nr. 3 (1998-1999).» 

Vedtak nr. 589, 18. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en vur
dering av personvernet i forbindelse med opp
rettelse av informasjonsbaser over elevers prø
vingsresultater på individnivå.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil i forbindelse med Statsbud
sjettet for 2004 gjøre rede for vurderingen av 
personvernet i forbindelse med opprettelse av 
informasjonsbaser over elevers prøveresultater 
på individnivå.» 

Vedtak nr. 600, 19. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen i budsjett for 2004 
om å legge inn i rammetilskuddet den delen av 
tilskuddet som skal dekke bortfall av betaling 
for leirskole for alle elever. 

Tilskuddet til lærerlønn beholdes øremer
ket.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil følge opp saken i St.prp. nr. 1 
(2003-2004).» 

Vedtak nr. 652, 20. juni 2003 

«Stortinget ber Regjeringen foreta nødvendig 
kategoriomplassering av lærerutdanningen i 
musikk ved høgskolene i Bergen og i Hed
mark.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen vil komme tilbake til saken i for
bindelse med statsbudsjettet for 2004.» 
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3 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2001–2002


I Innst. S. nr. 156 (2000-2001) gav Kontroll- og kon
stitusjonskomiteen uttr ykk 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 (2002
2003) og til slutt departementets tilleggsopplysnin
ger. 

3.1 Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 

Vedtak nr. 308, 7. mai 2002 

«Stortinget ber Regjeringa om å fremje forslag 
om å gjere ordninga med å utstede samsvarsut
tale for flyttbare innretningar, «SUT-ordninga», 
obligatorisk.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 29. august 2002: 

«Oljedirektoratet har utgreidd dei praktiske 
sidene om å gjere ordninga med «SUT» obliga
torisk. Departementet greier ut den formelle 
sida med sikte på å gjere ordninga obligato-
risk.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 27. august 2003: 

«Konsekvensane av å gjere SUT-ordninga for 
flyttbare boreinnretningar obligatorisk er 
utgreid. Ordninga vil bli gjort obligatorisk frå 
1. januar 2004. Nødvendige regelverksendrin
gar vil bli sendt på høyring i august/september 
2003.» 

Vedtak nr. 491, 20. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag 
som sikrer brukermedvirkning i Aetat.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 29. august 2002: 

«Aetat har i flere år vektlagt brukermedvirk
ning i forbindelse med tjenesteytingen. I forbin

delse med kvalitetsutvikling av tjenesteytingen 
vil brukermedvirkning bli enda sterkere vekt
lagt i fremtiden. Forslag som sikrer brukermed
virkningen i Aetat vil bli fremmet i Ot.prp. om 
revisjon av sysselsettingsloven i 2003.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 27. august 2003: 

«Ot.prp. om revisjon av sysselsettingsloven var 
bebudet i 2003. Det tas sikte på å fremme en 
Ot.prp. i løpet av 2004.» 

Vedtak nr. 527, 11. juni 2001 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å tilføre 
Nordsjødykker Alliansen en prosjektstøtte slik 
at de kan fortsette sitt arbeid på vegne av pio
nerdykkerne i Nordsjøen.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 31. august 2001: 

«Departementet har vært i dialog med Nordsjø
dykker Alliansen for å komme frem til et egnet 
prosjekt som kan støttes. Vi avventer nå en for
mell søknad fra Nordsjødykker Alliansen.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 29. august 2002: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet ga 
25. juni 2002 Nordsjødykker Alliansen tilsagn 
om kr. 500 000 i prosjektstøtte til dekning av 
utgifter ifm. med Alliansens bidrag til gran
skingskommisjonens arbeid. Nordsjødykker 
Alliansen har gitt uttr ykk for at prosjektstøtten 
ikke er tilstrekkelig. Departementet vil avvente 
en eventuell søknad om ytterligere midler før 
det tas stilling til ytterligere prosjektstøtte.» 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet utta
ler i brev 27. august 2003: 

«Arbeids- og administrasjonsdepartementet ga 
25. juni 2002 Nordsjødykker Alliansen (NSDA) 
tilsagn om 500 000 kroner i prosjektstøtte til dek
ning av utgifter i forbindelse med NSDAs bidrag 
til granskingskommisjonens arbeid. NSDA ga 
uttrykk for at de ikke var tilfreds med pro
sjektstøtten, og departementet opplyste at det 
imøteså søknad om ytterligere midler. Depar
tementet mottok ikke noen ytterligere søknad 
om prosjektstøtte innen granskingskommisjo
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nen leverte sin endelige rapport til departemen
tet 31. desember 2002.» 

3.2 Barne- og familiedepartementet 

Vedtak nr. 261, 18. april 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere lovendrin
ger som gir Barnevernet mulighet til å gjøre 
vedtak for ungdom som selv ønsker det etter 
fylte 18 år og frem til maksimalalderen på 23 
år.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Barnevernloven gir ikke adgang til å treffe ved
tak om tiltak for ungdom etter fylte 18 år, med 
mindre vedkommende allerede har tiltak etter 
barnevernloven og samtykker i at dette opprett
holdes. Eventuelle tiltak overfor ungdom over 
18 år må derfor etableres innenfor det ordinære 
hjelpeapparatet som gjelder for voksne, for ek
sempel etter lov om sosiale tjenester. 

Det synes å være en utbredt misforståelse 
at ungdom som har behov for hjelp etter sosi
altjenesteloven ikke kan tilbys hjelpetiltak som 
tradisjonelt blir oppfattet som barneverntiltak. 
Det er imidlertid fullt mulig for sosialtjenesten å 
tilby tilsvarende tiltak. Verken sosialtjenestelo
ven eller barnevernloven er dessuten til hinder 
for et samarbeid mellom etatene så lenge ved
kommende som søker hjelp samtykker. Sosi
altjenesten og barneverntjenesten må derfor 
i enda sterkere grad samarbeide om å finne 
fram til nødvendige tiltak for vedkommende 
ungdom. Dette gjelder ikke minst på områder 
som for eksempel tvangsgifte, der barnevern
tjenesten etter hvert har opparbeidet seg sær
lig kompetanse. 

Barne- og familiedepartementet ser på 
denne bakgrunn ikke behov for å endre bar
nevernloven dithen at man skal kunne treffe 
tiltak etter denne loven overfor ungdom som 
har nådd myndighetsalderen. Derimot vurde
rer vi å utarbeide et rundskriv om hjelpetiltak 
for unge over 18 år. Barne- og familiedeparte
mentet har for øvrig, i samarbeid med Sosial
departementet og Helsedepartementet, satt i 
gang arbeid for bedre samordning av førstelin
jetjenesten overfor ungdom over 18 år.» 

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

«Barne- og familiedepartementet utarbeidet 
01.07.03, i samarbeid med Sosialdepartemen
tet, et felles rundskriv om tiltak overfor ung
dom over 18 år.» 

Vedtak nr. 462, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme nødven
dige endringer i politiloven § 9 slik at bestem
melsen sikrer at nødvendig helsepersonell 
involveres ved innbringelse til politiarrest av 
personer som med rimelig grunn kan anses for 
å kunne få alvorlige helsemessige skader grun
net inntak av rusmidler. Forslag til tilsvarende 
bestemmelser må fremmes for personer som 
innbringes til barnevernets institusjoner.» 

Barne- og familiedepartementet uttaler i brev 18. 
september 2002: 

«Barne- og familiedepartementet uttaler til siste 
punktum: Barne- og familiedepartementet er i 
ferd med å sluttføre arbeidet med å revidere 
forskrift om rettigheter og bruk av tvang under 
opphold i barneverninstitusjon. I denne forskrif
ten vil departementet innta bestemmelse i sam
svar med Stortingets vedtak.» 

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

«Barne- og familiedepartementet sendte 12.12. 
2002 ut forskrift om Rettigheter og bruk av tvang 
under opphold i barneverninstitusjon. Her er 
nærmere presisert kravet til medisinsk tilsyn 
og behandling, jf. § 10 med merknader.» 

3.3 Finansdepartementet 

Vedtak nr. 191, 6. desember 2001 

«Stortinget ber Regjeringen framlegge et for-
slag om en endring av skogavgiftsordningen 
hvor beløpsgrensen oppheves og skatteforde
len utvides.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Regjeringen vil vurdere utforming av skogav
giftsordningen i forbindelse med forslag til bud
sjett for 2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Forslag om endringer i skogavgiftsordningen 
ble lagt frem i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-og 
avgiftsopplegget 2003 – lovendringer, og vedtatt 
ved Stortingets behandling av proposisjonen.» 

Vedtak nr. 227, 21. mars 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag 
til tiltak som kan gi resultatforbedringer når 
det gjelder lokal skatteinnkreving, både mht. 
arbeidsgiverkontroll og innfordring.» 
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Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Regjeringen fremmet i St.prp. nr. 63 (2001
2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
i statsbudsjettet medregnet folketr ygden 2002 
forslag om å gjennomføre en bred utredning 
av tiltak for resultatforbedring i skatteoppkre
verfunksjonen. Slike tiltak skal vurderes både 
i forhold til en videreføring av dagens kommu
nale løsning, og ved en statlig overtakelse av 
ansvaret for oppgaven. Forslaget ble vedtatt av 
Stortinget, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).» 

Finansdepartementet uttaler i brev 10. septem
ber 2003: 

«Utredningen om skatteoppkreverfunksjonen 
pågår og skal etter planen sluttføres våren 
2004.» 

Vedtak nr. 237, 9. april 2002 

«Stortinget ber Regjeringen senest i forslag til 
budsjett for 2003, innarbeide en ordning som 
vil fjerne prisbarrieren mellom egenproduksjon 
og eksternproduksjon, enten ved en refusjons
ordning eller ved å innføre NRK i merverdiav
giftssystemet.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Regjeringen vil i budsjettet for 2003 legge frem 
forslag for å fjerne prisbarrieren mellom egen
produksjon og eksternproduksjon.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Fra 1. januar 2003 ble NRK merverdiavgifts
pliktig med en redusert mer verdiavgiftssats på 
12 prosent, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, 
avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.2.3.» 

Vedtak nr. 304, 6. mai 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2003 komme med forslag 
om å frita utleie av båtplasser for merverdiav
gift.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2003 legge 
frem forslag om å unnta utleie av båtplasser 
til fartøy under 15 meter fra mer verdiavgifts
loven.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Fra 1. januar 2003 ble merverdiavgiftsloven 

endret slik at det er innført et generelt unntak 
fra avgiftsplikt for utleie av båtplasser, jf. Ot.prp. 
nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 
2003 – lovendringer pkt. 10.3.» 

Vedtak nr. 360, 4. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen snarest legge fram 
for Stortinget de nødvendige lovendringsfor
slag for å sikre at energi levert fra alternative 
energikilder som fjernvarme, biobrensel og var
mepumper i merverdiavgiftsloven blir likebe
handlet med elektrisk kraft i Finnmark, Troms 
og Nordland.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Finansdepartementet vil komme tilbake til 
saken i forbindelse med statsbudsjettet for 
2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Fra 1. januar 2003 ble merverdiavgiftsloven 
§ 16 første ledd nr. 9 endret slik at merverdi
avgiftsfritaket for elektrisk kraft til husholdnin
ger i Finnmark, Troms og Nordland også gjel
der energi levert fra alternative energikilder, jf. 
Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopp
legget 2003 – lovendringer pkt. 10.6.» 

Vedtak nr. 434, 18. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2003 fremme forslag om å 
utvide Folketr ygdfondets plasseringsmulighe
ter til også å omfatte plasseringer i unoterte 
aksjer.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Saken vil bli lagt fram i Nasjonalbudsjettet 
2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Saken ble lagt fram i Nasjonalbudsjettet 2003.» 

Vedtak nr. 543, 21. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen nedsette et utvalg 
som skal ha som mandat å fremme forslag om 
et sett av etiske retningslinjer for Petroleums
fondet og legge frem sak våren 2004. Utvalget 
skal bestå av personer med folkerettslig kompe
tanse, i tillegg til kunnskap om etiske investe
ringer, samt faglig kompetanse innen miljø- og 
menneskerettsområdet.» 
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Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Saken vil bli fulgt opp i Nasjonalbudsjettet 
2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Saken ble lagt fram i Nasjonalbudsjettet 2003. 
Utvalget leverte sin rapport til finansministeren 
i juni 2003.» 

Vedtak nr. 548, 21. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2003 legge frem forslag om 
å unnta private behandlingsforsikringer for 
arbeidsgiveravgift og personskatt med virkning 
fra 1. januar 2003.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Regjeringen vil i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) legge 
frem forslag om å frita arbeidsgivers dekning 
av arbeidstakeres behandlingsforsikringer for 
inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen la i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) frem 
forslag til forskriftshjemmel for Finansdepar
tementet til å frita arbeidsgivers dekning av 
arbeidstakeres behandlingsforsikringer og 
behandlingsutgifter under sykdom fra inntekts
skatt og arbeidsgiveravgift. Lovforslaget ble 
vedtatt av Stortinget med virkning fra 2003. 
Finansdepartementet vil i løpet av høsten 2003 
gi forskrift med de konkrete reglene for skatte
fritak og fritak fra arbeidsgiveravgift. Reglene 
vil ha virkning fra og med inntektsåret 2003.» 

Vedtak nr. 498, 8. juni 2001 

«Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning 
med skattestimulering av bedriftsbasert forsk
ning og utvikling, i tråd med forslaget fra fler
tallet i Hervik-utvalget, gjeldende fra 2002.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem
ber 2001: 

«Stortinget har den 8. juni anmodet Regjerin
gen om å legge fram forslag om et skattefradrag 
for bedriftenes FoU-utgifter i tråd med Hervik
utvalgets forslag. Regjeringen vil komme til-
bake til dette i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2002.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Finansdepartementet fremmet i Ot.prp. nr. 1 
(2001-2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) lovfor
slag om innføring av en ordning med skattesti
mulering av bedriftsbasert forskning og utvik
ling til oppfølging av Hervik-utvalgets innstil
ling. Forslaget i Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) ble 
vedtatt ved lov av 21. desember nr. 113 med 
virkning fra og med inntektsåret 2002.» 

Finansdepartementet vil komme tilbake til 
oppfølgingen av saken i Ot.prp. nr. 1 (2002
2003).» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2002
2003) forslag om endring av ordningen med 
fradrag i skatt for bedrifters kostnader til forsk
ning og utvikling. Forslaget ble vedtatt av Stor
tinget. Med virkning fra og med inntektsåret 
2003 omfatter ordningen alle virksomheter, 
uten begrensning med hensyn til virksomhete
nes størrelse mv.» 

Vedtak nr. 719, 15. juni 2001 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2002 legge fram forslag om 
et skattefradrag for bedriftenes FoU-utgifter i 
tråd med Hervik-utvalgets forslag og merkna
dene i denne innstillingen.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 31. august 
2001: 

«Stortinget har den 15. juni anmodet Regjerin
gen om, i forbindelse med statsbudsjettet for 
2002, å legge fram forslag om et skattefradrag 
for bedriftenes FoU-utgifter i tråd med Her-
vik-utvalgets forslag og merknader i Innst. S. 
nr. 325 (2000-2001). Regjeringen vil komme til-
bake til dette i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2002.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september 
2002: 

«Finansdepartementet fremmet i Ot.prp. nr. 1 
(2001-2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) lov
forslag om innføring av en ordning med skat
testimulering av bedriftsbasert forskning og 
utvikling til oppfølging av Her vik-utvalgets inn-
stilling. Forslaget i Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) 
ble vedtatt ved lov av 21. desember nr. 113 med 
virkning fra og med inntektsåret 2002. 

Finansdepartementet vil komme tilbake til 
oppfølgingen av saken i Ot.prp. nr. 1 (2002
2003).» 

Finansdepartementet uttaler i brev 27. august 
2003: 

«Regjeringen fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2002
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2003) forslag om endring av ordningen med 
fradrag i skatt for bedrifters kostnader til forsk
ning og utvikling. Forslaget ble vedtatt av Stor
tinget. Med virkning fra og med inntektsåret 
2003 omfatter ordningen alle virksomheter, 
uten begrensning med hensyn til virksomhete
nes størrelse mv.» 

3.4 Helsedepartementet 

Vedtak nr. 415, 17. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at 
det etableres sædbanker ved godkjente behand
lingsinstitusjoner, og at det gjennomføres en 
informasjonskampanje som kan virke rekrut
terende for nasjonale donorer til slike banker.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 30. august 
2002: 

«Regjeringen tar sikte på å fremme en odels
tingsproposisjon om endringer i bioteknologi
loven våren 2003. På bakgrunn av Stortingets 
behandling av St.meld nr. 14 (2001-2002) Om 
evaluering av lov om medisinsk bruk av bio
teknologi, vil det fremsettes et forslag om opp
hevelse av sædgivers anonymitet. Opprettelse 
av sædbanker og arbeidet med å rekruttere 
donorer må vente til en slik lovendring er ved
tatt. Helsedepartementet vil imidlertid samti
dig med arbeidet med odelstingsproposisjonen 
be Sosial- og helsedirektoratet om å forberede 
tiltak for å opprette sædbanker og rekruttere 
sædgivere. Direktoratet vil da bli bedt om 
å utrede hvordan sædbankvirksomheten skal 
organiseres, og hvordan donorer skal rekrut
teres.» 

Helsedepartementet uttaler i brev 28. august 
2003: 

Det vises til Ot.prp. nr. 64 (2002-2003) Om lov 
om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bio
teknologiloven). Det fremgår av denne at det 
er nedsatt en arbeidsgruppe som gjennomgår 
de praktiske utfordringene for å finne frem til 
hensiktsmessige løsninger når sædgiveres ano
nymitet oppheves. Saken vil også bli fulgt opp 
i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartemen
tet. 

3.5 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 46, 4. desember 2001 

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en 
prøveordning hvor fangetransport settes ut på 
anbud under politiets ledelse og kontroll, og 
vurdere andre tiltak for å redusere politiets res

sursbruk til fangetransport, herunder økt bruk 
av sivilt ansatte i politiet.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Anmodningen er kort omtalt i revidert nasjo
nalbudsjett for 2002. Prosjektfasen er iverksatt. 
Regjeringen vil komme tilbake til saken i stats
budsjettet for 2003.» 

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

«Anmodningsvedtaket er fulgt opp i St.prp. nr. 
65 (2002-2003) og Regjeringen vil komme til-
bake til vedtaket i St.prp. nr. 1 (2003-2004). Prø
vemodellene planlegges iverksatt i 2004.» 

Vedtak nr. 328, 16. mai 2002 

«Stortinget ber Regjeringen etablere en egen 
helikoptertjeneste i politiet innen 1. september 
2003 i tråd med retningslinjene i Innst. S. 
nr. 155 (2001-2002).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Justis- og politidepartementet har i brev av 15. 
juli 2002 bedt Politidirektoratet starte arbeidet 
med å iverksette stortingsvedtaket innenfor de 
føringer som er trukket opp i Innst. S. nr. 155 
(2001-2002) sammenholdt med St.meld. nr. 51 
(2000-2001).» 

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

«Politihelikoptertjenesten vil bli etablert 1.9.03 
og blir lokalisert og organisert under Oslo poli
tidistrikt i tråd med retningslinjene i Innst. S. 
nr. 155 (2001-2002).» 

Vedtak nr. 380, 10. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike for-
slag der fester på gitte vilkår kan frasi seg deler 
av festet tomt.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Stortingets vedtak reiser flere spørsmål av 
faktisk og rettslig art. Et forslag om fradelings
rett for festerne reiser spørsmål om bortfes
ternes og panthavernes stilling. Et slikt forslag 
har dessuten en side til offentligrettslige regler, 
bl.a. bestemmelser i delingsloven og plan- og 
bygningsloven. Regjeringen vil vurdere forsla
get i tilknytning til annet regelverksarbeid om 
tomtefeste, og orientere Stortinget på en egnet 
måte.» 
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Justis- og politidepartementet uttaler i brev 25. 
august 2003: 

«Jf. svar på anmodningsvedtak nr. 275 (2002
2003). I proposisjonen vil også forslaget om fra
deling bli behandlet.» 

Vedtak nr. 392, 12. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et sentralt 
tinglysingsregister knyttet til Statens kartverks 
hovedkontor i Ringerike kommune.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Saken omtales i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Jus-
tis- og politidepartementet.» 

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

«Prosjektet er igangsatt.» 

Vedtak nr. 393, 12. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen opprette et sentralt 
pantebokregister i Ullensvang herad.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Saken omtales i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Jus-
tis- og politidepartementet.» 

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

«Prosjektet er igangsatt.» 

Vedtak nr. 461, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen iverksette et desen
tralisert undervisningsopplegg for fengselsbe
tjenter i Kongsvinger fra høsten 2003.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Regjeringen vil i RNB 2003 gi en beskrivelse 
av hvilke under visningsopplegg kriminalom
sorgen kan etablere i Kongsvinger fra høsten 
2003.» 

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

«Det foreslås å legge en del av Kriminalomsor
gens utdanningssenters (KRUS) virksomhet til 
det nye Kongsvinger fengsel fra høsten 2003. 
Dette innebærer at det nye Kongsvinger feng
sel opprettes som et opplæringsfengsel i eta-
ten.» 

Vedtak nr. 462, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme nødven
dige endringer i politiloven § 9 slik at bestem
melsen sikrer at nødvendig helsepersonell 
involveres ved innbringelse til politiarrest av 
personer som med rimelig grunn kan anses for 
å kunne få alvorlige helsemessig skader grun
net inntak av rusmidler. Forslag til tilsvarende 
bestemmelser må fremmes for personer som 
innbringes til barnevernets institusjoner.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Regjeringen vil i løpet av vårsesjonen 2003 
legge fram en Ot.prp. med forslag til endring i 
politiloven § 9 i samsvar med Stortingets ved
tak. I proposisjonen vil det også bli orientert om 
praktisk tiltak til forbedringer som blir gjennom
ført på bakgrunn av Politidirektoratets utred
ning om politiets behov for bistand fra helse
personell ved innsettelse i arrest og under arre
stopphold.» 

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

«Fremleggelse av odelstingsproposisjonen om 
endringer i politiloven er utsatt til høst 2003.» 

Vedtak nr. 466, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen heve inntektsgren
sene for å motta fri rettshjelp til 230 000 kroner 
fra 1. januar 2003.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Regjeringen vil komme tilbake til anmodnings
vedtaket i budsjettproposisjonen for 2003.» 

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

«Inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp er 
hevet til 230 000 kroner. Lovendringen trer i 
kraft fra 1. september 2003.» 

Vedtak nr. 467, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen iverksette lovend
ringen om å fjerne egenandeler for fri rettshjelp 
innen 1. januar 2003.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Regjeringen vil komme tilbake til anmodnings
vedtaket i budsjettproposisjonen for 2003.» 

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



57 2003–2004 St.meld. nr. 4

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002–2003 

«Lovendringen trer i kraft fra 1. september 
2003.» 

Vedtak nr. 468, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utrede om inntekts
grensen for å motta fri rettshjelp i barneforde
lingssaker bør være høyere enn den ordinære 
inntektsgrensen, samt hvilke konsekvenser en 
høyere inntektsgrense for denne sakstypen vil 
kunne innebære. Regjeringen bes også om å 
fremme konkrete løsninger til en bedre tvis
teløsning for barnefordelingssaker med NOU 
1998:17 Barnefordelingssaker som utgangs
punkt (jf. Innst. O. nr. 67).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Justis- og politidepartementet vurderer i sam
arbeid med Barne- og familiedepartementet om 
inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp bør 
være høyere i barnefordelingssaker enn i andre 
saker hvor det gis fri rettshjelp. Utfallet vil bli 
presentert i en senere Ot.prp. om forenklinger 
i lov om fri rettshjelp. Proposisjonen vil være en 
del av oppfølgningen av St.meld. nr. 25 (1999
2000) Om fri rettshjelp.» 

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

«Odelstingsproposisjonen om forenklinger i lov 
om fri rettshjelp er utsatt til 1. halvår 2004.» 

Vedtak nr. 469, 19. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om 
en kvitteringsordning for politiet som sikrer at 
personer som visiteres får en kvittering på ste
det, hvor type kontroll, dato for kontrollen, tid, 
sted og tjenestenummer til den som kontrolle
rer, framgår av kvitteringen.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Stortingets forslag er inkludert i Regjeringens 
Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 
(2002-2006). Politidirektoratet har i brev av 8. 
juli 2002 fått i oppdrag å utrede konsekven
sene av en kvitteringsordning, inkludert juri
diske betenkeligheter, ressursbruk og kostna
der. Utredningen skal forelegges departemen
tet senest 1. januar 2003.» 

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

«Saken er omtalt i St.meld. nr. 46 (2002-2003) 
Om kvittering fra politiet ved visitasjon og annen 
kontroll.» 

Vedtak nr. 505, 20. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå 
retningslinjene for Økokrims virksomhet ut fra 
formålet om å gjøre det enklere for Økokrim å 
kunne avdekke tr ygdemisbruk.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 30. 
august 2002: 

«Finansdepartementet konstituerte 27. juni 
2002 en arbeidsgruppe som skal forberede 
utkast til revisjon av hvitvaskingsregelverket. 
Anmodningsvedtak nr. 505 oversendes arbeids
gruppen for vurdering. Justis- og politidepar
tementet vil be Politidirektoratet og Riksadvo
katen om en gjennomgang av retningslinjene 
for ØKOKRIMs virksomhet ut fra formålet om 
å gjøre det enklere for ØKOKRIM å kunne 
avdekke trygdemisbruk.» 

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

«Anmodningsvedtaket er fulgt opp i Ot.prp. 
nr. 72 (2002-2003).» 

3.6 Kultur- og kirkedepartementet 

Vedtak nr. 372, 7. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til organiseringen av føl
gende fordelingsordning i statsbudsjettet for 
2003: 

Den delen av kulturmidlene fra tippingen 
som fordeles av Kongen skal gå til en egen for
delingsordning. Om lag 40 prosent av midlene 
skal gå til å realisere den kulturelle skolesekk
ken over hele landet. Om lag 30 prosent skal 
gå til Frifond og om lag 30 prosent til investe
ringer og vedlikehold av lokale/regionale kul
turelle møteplasser, slik som for eksempel fler
brukshus, allaktivitetshus og hus for kultur. 

Denne ordningen skal ikke gå på bekostning 
av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, 
men føre til en reell økning til disse formålene 
minst tilsvarende den økte tilførselen fra tippe
midlene.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 2. 
september 2002: 

«Regjeringen vil legge frem forslag i St.prp. nr. 
1 (2002-2003) til organisering av den fordelings
ordningen Stortinget har vedtatt.» 

Kultur- og kirkedepartementet uttaler i brev 28. 
august 2003: 

«Regjeringen har i St.prp. nr. 1 (2002-2003) lagt 
fram forslag til organisering av den fordelings
ordningen Stortinget har vedtatt.» 
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3.7 Miljøverndepartementet 

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 klimapo
litikk» 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.» 

3.8 Nærings- og 
handelsdepartementet 

Vedtak nr. 430, 18. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
den bebudede virkemiddelmeldingen eller i for
bindelse med statsbudsjettet 2003 fremme for-
slag om å etablere nye landsdekkende såkorn
fond.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
2. september 2002: 

«Regjeringen vil vurdere forslaget i St.prp. nr. 1 

(2002-2003) og i tilknytning til den pågående 
gjennomgangen av virkemiddelapparatet.» 

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

«Det vises til brev av 18. februar 2003 fra 
nærings- og handelsministeren til Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomite. I forbindelse 
med Revidert statsbudsjett 2003 foreslo Regje
ringen å opprette 4 regionale såkornfond med 
totalt 400 millioner kroner i statlige ansvarlig 
lån og 100 millioner kroner i tapsfond. Dette 
sluttet Stortinget seg til.» 

Vedtak nr. 435, 18. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
til hvordan SNDs virkemidler for å bedre 
kapitaltilgangen til norsk næringsliv kan styr
kes.» 

Nærings- og handelsdepartementet uttaler i brev 
2. september 2002: 

«Regjeringen vil vurdere forslaget i tilknytning 
til den pågående gjennomgangen av virkemid
delapparatet.» 

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

«Det vises til brev av 18. februar 2003 fra 
nærings- og handelsministeren til Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomite. I forbindelse 
med statsbudsjettet for 2003 foreslo Regjerin
gen å opprette en distriktsrettet låneordning 
med 500 millioner kroner i lån og 75 millio
ner kroner i tapsfond. Forslaget fikk tilslutning 
i Stortinget. Denne ordningen vil bli operativ 
straks EFTAs overvåkningsorgan ESA har gitt 
sin godkjennelse. Videre foreslo Regjeringen i 
forbindelse med Revidert statsbudsjett for 2003 
å opprette 4 regionale såkornfond med totalt 
400 millioner kroner i statlige ansvarlig lån og 
100 millioner kroner i tapsfond. Dette sluttet 
Stortinget seg til, jf. Innst. S. nr. 260 (2002
2003).» 

3.9 Utdannings- og 
forskningsdepartementet 

Vedtak nr. 74, 11. desember 2001 

«Stortinget ber Regjeringen om at IFI II-byg-
get nå betraktes som et ordinært statlig byg
geprosjekt. Stortinget ber videre Regjeringen 
i Revidert nasjonalbudsjett komme med en 
avklaring av finansieringsbehovet for IFI II-byg-
get.» 
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Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«Det vises til St.prp. nr. 63 (2001-2002) hvor det 
er gjort rede for status og videre fremdrift for 
byggeprosjektet Informatikkbygget Gaustad
bekkdalen, Universitetet i Oslo. Universitetet i 
Oslo har lagt frem et romprogram for nybyg
get. Forprosjektet, som vil danne grunnlag for 
prosjektets kostnadsramme, forventes ferdig
stilt høsten 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Statsbygg har avsluttet arkitektkonkurranse 
og arbeider med forprosjekt for IFI II-bygget. 
Forprosjekt med tilhørende kostnadsramme for 
prosjektet beregnes ferdig våren 2004. Prosjek
tets størrelse gjør at det må være gjenstand 
for en ekstern usikkerhetsanalyse før kost
nadsrammen kan presenteres for endelig god
kjenning i Finansdepartementet. Departemen
tet vil holde Stortinget orientert om framdrift i 
saken.» 

Vedtak nr. 264, 18. april 2002 

«Stortinget ber Regjeringen innføre økono
miske sanksjoner i saker der foreldre ulovlig 
holder barn vekk fra opplæring ved for eksem
pel tilbaketrekking av barnetrygden.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«Opplæringsloven 17. juli 1998 nr. 61 § 2-1 
femte ledd gir hjemmel for å bøtelegge foreldre 
eller andre som har omsorgen for eleven der
som eleven på grunn av deres forsettlige eller 
uaktsomme handlinger har hatt ugyldig fravær. 
Det vurderes innføring av meldeplikt for sko
ler ved fravær som kan skyldes utenlandsopp
hold. Formålet er å komme frem til melderuti
ner som kan bidra til å oppspore barn som ute
blir fra skolene, og å hindre feilutbetaling av 
barnetrygd. En innstramning av retten til bar
netrygd ved utenlandsopphold vil også bli vur
dert.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 18. september 2003: 

«Spørsmålet om å innføre en meldeplikt for sko
ler ved ugyldig fravær som skyldes utenlands
opphold, er fremdeles under vurdering. Som 
ledd i denne vurderingen har Utdannings- og 
forskningsdepartementet, ved fylkesmennene, 
sommeren 2003 gjennomført en kartlegging av 
utbredelsen av denne typen fravær. Dette arbei
det går inn under et større interdepartemen
talt samarbeid der blant annet også spørsmålet 
om en innstramming av retten til barnetrygd 

ved utenlandsopphold er under vurdering. Det 
ble på dette området nedsatt en ny og utvi
det samarbeidsgruppe sommeren 2003. Utdan-
nings- og forskningsdepartementet tar sikte på 
å sluttføre sine vurderinger innenfor rammen 
av dette samarbeidet.» 

Vedtak nr. 288, 29. april 2002 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide tiltak for 
å øke yrkesrettingen i fagopplæringen i videre
gående skole ved å bedre integreringen av 
teori og praksis, og ta nødvendige skritt for 
å få avviklet ordningen med sakkyndig vur
dering for at en elev skal få tilbud om alterna
tivt utdanningsløp fram til praksis/lærekandi-
dat.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«Regjeringen er enig i at mange elever innen 
yrkesfaglige studieretninger sliter med teori
opplæringen og at det for enkelte elever kan 
være motiverende å starte opplæringen i bedrift, 
allerede rett etter grunnskolen. Regjeringen 
gikk derfor i Semerklæringen inn for å gjøre 
det enklere å gå direkte ut i et læreforhold etter 
grunnskolen. 

Departementet er i gang med å endre reg
lene slik at elever kan gå rett ut i et læreforhold 
rett etter grunnskolen, uten sakkyndig vurde
ring. Regelendringen vil tre i kraft fra skoleåret 
2003-2004. 

For å innhente erfaringer med alternative 
opplæringsmodeller, har departementet dess
uten oppfordret fylkeskommunene til å sette 
igang lokale forsøk på dette området. 

Regjeringen mener også det er viktig å 
styrke tiltakene for å yrkesrette felles allmenne 
fag for de elevene som følger hovedmodel
len. Yrkesretting har stått sentralt i en rekke 
av de tilbudene departementet har bidratt til, 
blant annet innenfor etter- og videreutdanning. 
Videre har yrkesretting av allmennfag inngått i 
Differensieringsprosjektet. Dette prosjektet vil 
bli avsluttet neste år og er under løpende eva
luering.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Ved endringen av Opplæringslovas § 3-3, 3. 
ledd 27.06.03, vedtok Stortinget endringer i reg
elverket slik at elever kan gå rett ut i et lære
forhold etter grunnskolen, uten sakkyndig vur
dering. Bestemmelsen trådte i kraft 01.08.03. 

Regjeringen mener også det er viktig å 
styrke tiltakene for å yrkesrette felles allmenne 
fag. Yrkesretting har stått sentralt i en rekke 
av de tilbudene departementet har bidratt til, 
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blant annet innenfor etter- og videreutdanning 
av lærere. Videre arbeid med yrkesretting vil 
bli sentralt i oppfølgingen av Kvalitetsutvalgets 
innstilling.» 

Vedtak nr. 373, 7. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen stå fast på målet 
om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå på forsk
ningen innen 2005, og sørge for dette i de ordi
nære budsjettframlegg.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«Regjeringen har som et uttalt mål å trappe 
opp norsk forskningsinnsats til minst gjennom
snittlig OECD-nivå innen 2005. For øvrig vises 
til St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Utdannings- og 
forskningsdepartementet.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Regjeringen har som mål å trappe opp norsk 
forskningsinnsats til minst gjennomsnittlig 
OECD-nivå innen 2005. For øvrig vises til St.prp. 
nr. 1 (2003-2004) for Utdannings- og forsknings
departementet.» 

Vedtak nr. 409, 14. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 
2002 komme tilbake med forslag om en uav
hengig offentlig tilsynsordning med sanksjons
myndighet som skal påse at institusjonene føl
ger opp sitt ansvar for studentenes lærings
miljø.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«Departementet vil i løpet av høsten 2002 foreta 
en utredning av en uavhengig offentlig tilsyns
ordning med sanksjonsmyndighet, som skal 
føre tilsyn med studentenes læringsmiljø. For-
slag vil bli forelagt Stortinget.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Forslag om lov om endringer i lov om univer
sitet og høgskoler §§ 14 og 44 ble fremmet i 
Ot.prp. nr. 65 (2002-2003). Utdannings- og forsk
ningsdepartementet avga innstilling 3. juni 2003 
i Innst. O. nr. 107 (2002-2003). Saken ble behand
let i Odelstinget 11. juni 2003, jf. Besl. O. nr. 120 
(2002-2003), og i Lagtinget 17. juni 2003. Stor

tingekomiteens innstilling var i samsvar med 
departementets forslag. Loven ble sanksjonert 
ved kongelig resolusjon 27. juni 2003 og trådte 
i kraft 1. juli 2003.» 

Vedtak nr. 535, 21. juni 2002 

«Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for 2003 
å foreta en vurdering av vedlikehold og reha
biliteringsbehovet ved Norges landbrukshøg
skole, og fremme forslag om en finansierings
plan.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 3. september 2002: 

«På oppdrag fra Utdannings- og forskningsde
partementet har Statsbygg gjennomgått byg
ningsmassen ved Norges landbrukshøgskole. 
Analysen omfatter 36 bygninger og viser at det 
er et betydelig etterslep når det gjelder vedli
keholdet, noe det vil kreve betydelige midler å 
rette opp. Dette kommer i tillegg til tilsvarende 
problemer andre steder i universitets- og høg
skolesektoren og må ses i sammenheng med 
dette og med det store behovet for nybygg en 
har i sektoren. 

Departementet vil komme tilbake til spørs
målet i forbindelse med budsjettproposisjonen 
for 2003.» 

Utdannings- og forskningsdepartementet uttaler 
i brev 26. august 2003: 

«Etter Statsbyggs gjennomgang av bygnings
massen ved Norges landbrukshøgskole har 
høgskolen i brev til departementet 4. desem
ber 2002 presentert sin prioritering av de ulike 
rehabiliteringsprosjektene. Departementet har 
i brev av 27. februar 2003 bedt Statsbygg utar
beide kostnadsrammer for de prioriterte pro
sjektene fra høgskolen. Når slike kostnadsram
mer foreligger, må de ulike behovene ved NLH 
vurderes og prioriteres i forhold til øvrige byg
geprosjekter i uh-sektoren. Departementet vil 
gi en omtale av saken i budsjettproposisjonen 
for 2004.» 

Statsministerens kontor 

t i l  r  å r :  

Tilråding fra Statsministerens kontor av 10. 
oktober 2003 om anmodnings- og utredningsved
tak i stortingssesjonen 2002-2003 blir sendt Stortin
get. 


