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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 
9b forutsetter at Regjeringen legger fram en årlig 
melding om oppfølging av stortingsvedtak som 
inneholder en anmodning til Regjeringen (anmod-
ningsvedtak), og om behandlingen av private for-
slag som er vedtatt oversendt Regjeringen til 
utredning og uttalelse (utredningsvedtak). Ord-
ningen ble innført for at Stortinget skal kunne 
føre en bedre kontroll med Regjeringens oppfølg-
ing av slike vedtak, jf. Innst. S. nr. 168 (1998-99).

Går en 20-30 år tilbake i tid, lå antallet anmod-
ningsvedtak på 0-4 i året, og så sent som på slutten 
av 1980-tallet var det fremdeles beskjedent. På 
slutten av 1990-tallet endret dette seg, og det 
årlige antallet vedtak de første årene etter århun-
dreskiftet var meget stort.

Reduksjonen i antall anmodningsvedtak i de siste 
stortingssesjonene er i tråd med Stortingets 
ønske, jf. Dokument nr. 14 (2002-2003) sidene 90-
92, og Innst. S. nr. 142 (2003-2004). Som det fram-
går av tabellen, nådde antallet anmodningsvedtak 
en topp i stortingssesjonen 2002-2003. Etter dette 
har antallet blitt redusert. Særlig markant er 
reduksjonen fra stortingssesjonen 2004-2005 til 
stortingssesjonen 2005-2006. Dette må også ses i 

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 10 
stortingssesjonene

Stortingssesjon Antall vedtak

2001-2002 141

2002-2003 247

2003-2004 181

2004-2005 171

2005-2006 9

2006-2007 20

2007-2008 24

2008-2009 35

2009-2010 8

2010-2011 7
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sammenheng med at nåværende regjering har et 
flertall på Stortinget bak seg.

1.2 Årets melding til Stortinget

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser 
fra de respektive departementer om oppfølging og 
behandling av vedtakene fra stortingssesjonen 
2010-2011. Svarene er inntatt i kapittel 2 i meldin-
gen. 

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

Kapittel 4 inneholder en omtale av 8 vedtak fra 
stortingssesjonen 2008-2009. Dette gjelder vedtak 
hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. S. 
nr. 167 S (2010-2011) uttrykkelig har bedt om en 
videre oppfølging.

Ved behandlingen av St.meld. nr. 4 (2004-2005) 
ga kontroll- og konstitusjonskomiteen uttrykk for 
at det ikke alltid ble gitt tilstrekkelig redegjørelse 
for regjeringens oppfølging av vedtakene. Saks-
ordfører ga i debatten uttrykk for at

”… når Stortinget ber Regjeringen komme til-
bake til Stortinget med en bestemt problemstil-
ling i en bestemt sak, bør dette fortrinnsvis skje 
i en bestemt sak. Men komiteen innser også at 
det fra tid til annen kan være hensiktsmessig å 
vurdere de ulike problemstillinger i relasjon til 
andre problemstillinger, og at det kan være en 
fordel å bake dette inn i større vurderinger og i 
andre saker. Det komiteen har understreket, er 
at hvis det er det mest hensiktsmessige, må 
Regjeringen synliggjøre i dokumentet at dette 
er en oppfølging og et svar på de anmodnings-
vedtak som Stortinget har gjort.”

Regjeringen legger vekt på at Stortinget alltid skal 
få en tydelig tilbakemelding om Regjeringens opp-
følging av de enkelte anmodningsvedtak. Tilbake-
meldingen gis i proposisjoner eller meldinger. Det 
skal alltid framgå tydelig når et dokument fra 
Regjeringen til Stortinget inneholder en oppføl-
ging av og et svar på et anmodningsvedtak som 
Stortinget har gjort. Gis tilbakemeldingen i ordi-
nære proposisjoner eller meldinger, skal vedtaks-
nummer, vedtaksdato og teksten i anmodnings-
vedtaket gjengis før det redegjøres for Regjerin-
gens oppfølging. Det bør også vises til i hvilken 

sammenheng anmodningsvedtaket er kommet 
opp, med henvisning til hvilke stortingsdokumen-
ter som ligger til grunn for vedtaket. 

Mange av anmodningsvedtakene vil det bli gitt 
tilbakemelding på i de årlige budsjettproposisjo-
nene. Ofte forutsetter anmodningsvedtakene økte 
bevilgninger for å kunne gjennomføres. I så fall er 
det naturlig å vurdere gjennomføringen av vedta-
kene i budsjettet. For å bedre oversikten, er det i 
fagproposisjonene laget en samlet framstilling av 
anmodningsvedtak som departementet gir tilba-
kemelding på i budsjettproposisjonen. Når det er 
tatt inn en slik redegjørelse om gjennomføringen 
av vedtakene i en budsjettproposisjon, vil det i 
denne meldingen bare bli tatt inn en kort henvis-
ning til den mer utførlige tilbakemeldingen i bud-
sjettproposisjonen. 

Dersom Regjeringen i budsjettframlegget ikke 
har funnet rom for å foreslå de nødvendige bevilg-
ninger til tiltaket, vil dette framgå. Stortinget kan 
ved budsjettbehandlingen derved ta standpunkt til 
behovet for, og eventuelt vedta, endringer i bud-
sjettet. 

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor-
tingssesjonen 2010-2011.

2 Anmodningsvedtak i 
stortingssesjonen 2010-2011

2.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 686, 17. juni 2011

”Stortinget ber regjeringen utrede videre de 
økonomiske og administrative konsekvensene 
og raskt komme tilbake til Stortinget med et 
forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt per-
sonlig assistanse for brukere med stort behov 
innenfor den samme økonomiske rammen som 
gjelder i dag (jf. Innst. 424 L).”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 16. 
september 2011:

”Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Hel-
sedirektoratet i oppdrag å utrede kriterier for 
hvem, og hvilke tjenester som skal omfattes av 
en mulig ny rettighet til BPA innenfor samme 
økonomiske ramme som gjelder i dag. Et 
høringsnotat med forslag til lovbestemmelser 
vil på ordinær måte bli sendt på høring. Depar-
tementet har i Prop. 1 S (2011-2012) redegjort 
nærmere for oppfølgingen av anmodningsved-
taket.”
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2.2 Justis- og politidepartementet

Vedtak nr. 473, 11. april 2011

”Stortinget ber Regjeringen legge avtalen som 
den ligger i Innst. 275 L (2010-2011) til grunn 
for sitt arbeid med dette sakskomplekset.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 10. 
august 2011:

”Justis- og politidepartementet har igangsatt 
arbeid med sikte på å oppfylle de krav som er 
nedfelt i denne avtalen. Stortinget vil bli nær-
mere orientert om oppfølgingen i Prop. 1 S 
(2011-2012).”

Vedtak nr. 477, 12. april 2011 

”Stortinget ber Regjeringen informere på 
egnet måte om hvilke tiltak den har iverksatt 
for oppfølging av justisministerens redegjø-
relse 17. november 2010 om spørsmål knyttet 
til mulig ulovlig overvåking av norske statsbor-
gere.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 10. 
august 2011:

”Justis- og politidepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2011-
2012).”

2.3 Kulturdepartementet

Vedtak nr. 94, 2. desember 2010

”Stortinget ber Regjeringen vurdere mulighe-
ten for å opprette en utstilling og et mulig 
museum som kan gjøre Slottets mange lagrede 
kulturskatter tilgjengelig for publikum.”

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. august 2011:

”Regjeringen besluttet i 2010 at Regjeringens 
gave til Kongeparet i forbindelse med deres 75-
årsdager i 2012 skal være temporære utstillin-
ger basert på de kongelige samlinger. Kultur-
departementet har gitt Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design i oppdrag å utar-
beide utstillingene. 

Det ble i Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggs-
bevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2011, side 25, foreslått å bevilge 30 mill. 

kroner til prosjektet i 2011 under statsbudsjet-
tets kap. 322, post 73 Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Stortinget sluttet seg til 
Regjeringens forslag 17. juni 2011, jf. Innst. 420 
S (2010-2011).

Prop. 1 S (2011-2012) for Kulturdeparte-
mentet inneholder en beskrivelse av prosjektet 
under kap. 322, post 73, jf. også Prop. 120 S 
(2010-2011) side 25.”

2.4 Miljøverndepartementet

Vedtak nr. 639, 15. juni 2011

”Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2013 foreta en gjennomgang 
av friluftsloven og andre tilstøtende lover og 
regelverk med formål å fjerne restriksjoner 
mot nye friluftsformer i norsk natur og åpne 
naturen for nye brukergrupper innenfor økolo-
gisk bærekraftige rammer.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2011:

”Miljøverndepartementet vil igangsette et 
arbeid med en gjennomgang av friluftsloven og 
andre tilstøtende regelverk for å klargjøre 
hvilke restriksjoner som gjelder for nye frilufts-
former. Gjennomgangen vil bli lagt frem for 
Stortinget i Prop. 1 S (2012-2013) for Miljøvern-
departementet.”

Vedtak nr. 687, 17. juni 2011

”Stortinget ber Regjeringen gjennomføre føl-
gende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv 
og bjørn: Norsk rovviltforvaltning skal skje 
innenfor rammen av bestemmelsene i natur-
mangfoldloven og Stortingets behandling av 
denne, Bernkonvensjonen og den todelte mål-
settingen etter rovviltforliket av 2004, og den 
videre oppfølging av dette.

All forvaltning av rovdyr skal bygge på 
vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. 
Videre skal det legges vekt på regional forvalt-
ning, respekt for eiendomsretten, og enkelt-
menneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 

Norge har etter Bernkonvensjonen en for-
pliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store 
rovviltartene i norsk natur. Flere av våre store 
rovdyr er en del av større skandinaviske stam-
mer, forlikspartene ser det som naturlig å sam-
arbeide med våre naboland om forvaltning av 
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relevante rovdyr, noe som også er i tråd med 
Bernkonvensjonens formuleringer om interna-
sjonalt samarbeid. Dyr på utmarksbeite har 
mange positive kvaliteter, og det er viktig å 
sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbru-
ket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser 
til den todelte målsettingen etter rovviltforliket 
fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta 
begge deler uten at konfliktene mellom dem 
blir større enn nødvendig. 

Det er et mål at den regionale myndigheten 
i rovviltforvaltningen skal styrkes. 

Rovdyrforvaltningen må baseres på en poli-
tikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle 
de store rovviltartene i norsk natur må kombi-
neres med en forvaltning som totalt sett bidrar 
til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet 
innenfor den todelte målsettingen. 

1. Bestandsovervåking og registre-
ring 

1.1 Konflikter rundt innrapportering og 
registrering av rovvilt samt skader for-
voldt av rovvilt må reduseres. Dette 
krever at den lokale kompetansen i 
arbeidet med bestandsovervåking og 
registrering styrkes. Alle observasjo-
ner som lar seg kontrollere og som er 
overvåkningsmessig interessante, føl-
ges opp raskt. I den grad det er hen-
siktsmessig skal rovviltforvaltningen 
benytte seg av ny kommunikasjonsk-
teknologi i kontakten med publikum i 
bestandsovervåkings- og registre-
ringsarbeidet. 

1.2 Fagrådet for Nasjonalt overvåkings-
program for rovvilt skal ha ansvaret 
for å foreta den løpende vurderingen 
av best mulig overvåkingsmetodikk. 
Rovdata er sekretariat for Fagrådet. 

1.3 Kursing av lokale rovviltkontakter 
skal prioriteres, og det skal vektleg-
ges at representanter fra rein- og sau-
enæringen er sterkt representert 
blant de lokale rovviltkontaktene. 

1.4 Forvaltningskompetansen hos rovvilt-
nemndene skal styrkes og kapasiteten 
i sekretariatet for rovviltnemndene 
bør økes. 

1.5 Kommunene i rovviltområdene opp-
fordres til å ha kompetanse i rovdyr-
spørsmål. Staten skal bidra til opplæ-
ring for å sikre dette. 

1.6 Videre skal beitenæring og lokalbe-
folkning for øvrig involveres mer 
aktivt i bestandsregistreringene av 
rovvilt, og det skal i større grad tilret-
telegges for slike muligheter gjennom 
blant annet innsamling av DNA-mate-
riale. 

1.7 Rovdata og Statens naturoppsyn 
(SNO) skal styrkes. Rovdata skal ha 
det overordnede ansvar for drift av 
overvåkingsprogrammet for rovvilt og 
sammenstilling, kvalitetssikring og 
rapportering på nasjonalt nivå, samt 
rapportering av avstand mellom 
bestandsmål og faktisk måloppnåelse. 

1.8 Kongeørn må inngå i overvåkingspro-
grammet på lik linje med de øvrige 
rovviltartene, og kartlegging av kon-
geørnbestanden må ferdigstilles så 
raskt som mulig. Det er viktig å redu-
sere usikkerheten knyttet til antall 
hekkende par av kongeørn og skade-
omfanget forvoldt av kongeørn på 
husdyr og tamrein.

2. Konfliktdempende og forebyg-
gende tiltak 

2.1.1 De regionale rovviltnemndene har 
ansvaret for rovviltforvaltningen 
innenfor sin region. Nemndene har 
myndighet til selv å fastsette forvalt-
ningsplan, til å fordele midler til fore-
byggende og konfliktdempende tiltak. 
Nemndene har myndighet til å fast-
sette kvoter for lisensfelling, kvotejakt 
og kvoter for betinget skadefelling for 
bestander der regionalt bestandsmål 
er nådd. Også i tilfeller der bestands-
mål ikke er nådd, skal rovviltnemnde-
nes syn tillegges betydelig vekt i Mil-
jøverndepartementets beslutning i 
saken. 
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2.1.2 Stortingsflertallet i 2004 la til grunn at 
de regionale rovviltnemndene skulle 
fatte de årlige vedtak for kvotejakt, 
lisensfelling og skadefelling for å nå 
de nasjonale målsettinger som ble satt 
for de ulike arter. Måltall som også la 
til grunn en balansert forvaltning der 
hensynet til beiteinteressene ble hen-
syntatt innenfor rammen av de inter-
nasjonale forpliktelser Norge har. 
Prinsippet om at klage på de vedtak 
som de regionale rovviltnemnder fat-
tet skulle avgjøres av et overordnet 
politisk organ, dvs. Miljøverndeparte-
mentet, var en viktig forutsetning for å 
realisere en mer konfliktdempende 
forvaltning av artene. 

2.1.3 Forlikspartnerne konstaterer at vi nå 
har nådd bestandsmålene for ulv, jerv 
og gaupe, og at forvaltningen av disse 
artene i tråd med stortingsflertallets 
innstilling i 2004 ligger hos de regio-
nale rovviltnemndene. Forlikspart-
nerne er enige om regional forvalt-
ning, og at vedtak i første instans skal 
fattes av de regionale rovviltnemn-
dene. 

Forlikspartnerne er enige om at 
bestandsmålet på ynglende bjørn er 
13. Der bestandsmålet ikke er nådd 
skal oppbyggingstakten ta hensyn til 
nødvendig tid til tilpasninger for beite-
brukerne og lokalsamfunnene gene-
relt. Rovviltnemndene skal ha myn-
dighet når de regionale bestandsmå-
lene er nådd. Men selv om ikke de 
nasjonale bestandsmål er nådd, over-
føres forvaltningen av bjørn til de regi-
onale rovviltnemndene, når 10 ynglin-
ger er nådd, med mindre det forelig-
ger særskilte grunner for noe annet.

Det påhviler Miljøverndepartementet 
et særskilt ansvar å følge opp at vedtak 
gjort av rovviltnemndene er innenfor 
våre internasjonale forpliktelser. Mil-
jøverndepartementet skal gi retnings-
linjer til de regionale rovviltnemndene 
der bestandsmålene ikke er nådd. Kla-
gevedtak på beslutninger fattet av de 
regionale rovviltnemndene skal ligge i 
Miljøverndepartementet.

2.1.4 Det skal være en rask behandling av 
skadefellingssøknader i beiteseson-
gen. For søknader og klager knyttet til 
lisensfelling, kvotejakt og skadefellin-
ger utenfor beitesesongen skal for-
valtningen så langt det er mulig gjen-
nomføre en så rask behandling at 
saken ikke mister aktualitet. 

2.1.5 Forlikspartnerne ber regjeringen 
pålegge miljøforvaltningen å utar-
beide konkrete tidsfrister for besva-
relse på henvendelser og klager knyt-
tet til skadefelling, og regjeringen bes 
komme tilbake til Stortinget med 
dette. 

2.1.6 Forvaltning av gaupe og jerv 

2.1.7 Bestandsmålene for jerv og gaupe er 
etter rovviltforliket i 2004 på hen-
holdsvis 39 og 65 årlige ynglinger. 
Antallet ynglinger av jerv og gaupe 
har de siste årene ligget betydelig 
over bestandsmålet. Rovviltforvaltnin-
gen skal skje på en slik måte at antallet 
ynglinger holdes så nær bestandsmå-
let som mulig, og forvaltningen iverk-
setter de tiltak som er nødvendig i tråd 
med teksten nedenfor. 

2.1.8 Rovviltnemndenes myndighet for 
gaupe og jerv baseres på gjennomsnit-
tet av dokumenterte data om ynglin-
ger de tre siste årene fra Nasjonalt 
overvåkingsprogram for rovvilt. 

2.1.9 Forlikspartnerne er enige om at den 
regionale forvaltningen og de regio-
nale bestandsmålene av rovvilt skal 
evalueres innen fem år. 

2.2 Uttak av rovvilt 

2.2.1 Det legges til grunn at kommunene 
etablerer godt skolerte, lokale fel-
lingslag der det er aktuelt, og opplæ-
ringen av disse skal styrkes. Det skal 
etableres kurstilbud og prioriteres 
midler til jevnlig kursing av kommu-
nale/interkommunale skadefellings-
lag med mål om å øke effektiviteten 
ved skadefelling av rovvilt ved akutte 
skadesituasjoner. 
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2.2.2 Det skal arbeides aktivt med kompe-
tansehevende tiltak for lisensfelling, 
og etableres et bedre kurstilbud med 
sikte på å effektivisere lisensfellingen. 
Slike tiltak bør gjennomføres i nært 
samarbeid med frivillige organisasjo-
ner. 

2.2.3 Det offentliges økonomiske ansvar for 
skadefelling skal forsterkes og klar-
gjøres. Deltakere i kommunale fel-
lingslag skal som i dag få økonomisk 
kompensasjon fra første dag. 

2.2.4 I de tilfeller der lisensfelling ikke gir 
tilfredsstillende uttelling, skal miljø-
forvaltningen så langt det er mulig 
sørge for at resterende kvote tas ut i 
de områdene lisensfellingskvote er 
gitt. Uttak i det som av rovviltnemn-
dene er definert som prioriterte beite-
områder i de enkelte regionene blir 
prioritert. 

2.2.5 Direktoratet for naturforvaltning har 
myndighet til å fatte vedtak om hvor-
dan og hvor ekstraordinære uttak skal 
igangsettes for så langt som mulig å få 
tatt ut resterende lisensfellingskvote. 
Dette skal skje etter drøfting med rov-
viltnemndene. Rovviltnemndene skal 
også selv kunne ta initiativ til en slik 
drøfting. 

2.2.6 Det skal iverksettes tiltak herunder 
felling, overfor dyr med unormal/
sosialisert atferd, for å forhindre 
skade eller for å ivareta helse- og sik-
kerhetshensyn. 

2.2.7 Det legges til grunn at rovdyrforvalt-
ningen utøves på en slik måte at det 
ikke er behov for beitenekt etter dyre-
velferdsloven i prioriterte beiteområ-
der. Ved vedtak om beiterestriksjoner 
grunnet rovvilt skal dyreeier ha rett til 
full økonomisk kompensasjon etter 
nærmere regler. Kompensasjonen 
skal gis fra dag én. 

2.2.8 Det skal iverksettes nødvendige tiltak 
både innenfor rovdyrforvaltningen og 
reindriften med sikte på å sikre situa-
sjonen for sørsamisk tamreindrift. 

Gaupe 

2.2.9 Kvotejakt er et effektivt virkemiddel 
for regulering av gaupebestanden, og 
dette bør være hovedvirkemiddelet 
også i tiden fremover. 

Jerv 

2.2.10 Når det gjelder jerv, konstateres det at 
lisensfelling per i dag ikke fungerer til-
fredsstillende. Det skal fortsatt være 
målsetting om at lisensfelling skal bli 
hovedvirkemiddelet i bestandsregule-
ringen av jerv, slik at ekstraordinære 
uttak av ynglelokaliteter over tid kan 
reduseres til et minimum. 

2.2.11 Uttak av jerv gjennomført av miljøfor-
valtningen skal så langt det er mulig 
gjennomføres under lisensfellingspe-
rioden, men likevel slik at uttak gjen-
nomføres på en kostnadseffektiv 
måte. 

Bjørn 

2.2.12 Når det gjelder bjørn, konstateres det 
at lisensfelling i flere av forvaltnings-
regionene ikke fungerer tilfredsstil-
lende per i dag. Det skal fortsatt være 
målsetting om at lisensfelling skal 
være hovedvirkemiddelet i bestands-
reguleringen av bjørn. 

2.2.13 Det skal arbeides aktivt med kompe-
tansehevende tiltak for lisensfelling av 
bjørn, og etableres et godt kurstilbud 
med sikte på å effektivisere lisensfel-
lingen. Kursing av jegere som deltar 
på lisensfelling av bjørn vurderes også 
som svært viktig for å redusere faren 
for at det oppstår farlige situasjoner 
mellom bjørn og jeger. 

2.2.14 Det legges til grunn at virkeliggjøring 
av bestandsnivå for bjørn ikke vil 
kreve areal ut over omfanget av 
dagens yngleområder. En økt tetthet 
av bjørn vil forsterke behovet for 
omstilling i landbruket i disse områ-
dene. Det skal iverksettes nødvendige 
tiltak for å gjennomføre dette. Nivået 
på bevilgningene bestemmes i det 
enkelte års budsjett. 
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2.2.15 Lisensfellingsperioden for bjørn utvi-
des på en slik måte at fellingsperio-
dens start endres til 21. august og på 
den måten samordnes med jaktstart 
for bjørn i Sverige. Dette vil gi en peri-
ode før elgjakta hvor bjørn kan jaktes 
mer spesielt. Det vil også gjøre at 
lisensfelling av bjørn kan kombineres 
med reinsjakt i de områder hvor dette 
er aktuelt. 

2.2.16 Norge ligger i dag i randsonen for den 
skandinaviske bjørnestammen, følge-
lig har vi en skjev kjønnsfordeling i 
den norske bjørnestammen med 
vesentlig flere hannbjørner enn bin-
ner. Vandrende hannbjørn er ansvar-
lig for en stor andel av bjørnens skade 
på beitedyr. Det er viktig å øke forut-
sigbarheten for beitenæringen. 

2.2.17 For å øke forutsigbarheten i beitenæ-
ringen skal det, utenfor prioriterte 
yngleområder for bjørn, gis økt 
adgang til lisensfelling av hannbjørner 
slik at forekomsten av hannbjørner i 
prioriterte beiteområder reduseres. 

2.2.18 Ekstraordinære uttak etter endt 
lisensfellingsperiode for bjørn skal 
kunne tillates i enkelttilfeller hvor det 
er sannsynliggjort et konkret skade-
potensial på husdyr eller tamrein. 

2.2.19 Det er et felles mål at tapstallene for 
beitenæringen må ned. Soneinndelin-
gen må forvaltes tydelig. I prioriterte 
beiteområder skal uttak av dyr som 
gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og 
i slike områder skal miljøforvaltnin-
gen i større grad enn i dag bidra til å 
effektivisere slikt uttak, uavhengig av 
om bestandsmålet er nådd. I priori-
terte rovviltområder skal saueproduk-
sjon og andre produksjoner basert på 
utmarksbeite tilpasses gjennom fore-
byggende tiltak og omstilling, med 
utgangspunkt i forekomsten av rovvilt 
i beiteområdet. Det skal ikke være 
rovdyr som representerer et skadepo-
tensial i prioriterte beiteområder for 
husdyr og kalvingsområde for tam-
rein.

2.2.20 Snøscooter kan brukes ved skadefel-
ling. Skadefelling bør ikke unødig hin-
dres av geografisk jaktområde og av at 
tidsrammen ikke gjøres for snever. 

2.2.21 Ved beslutning om uttak av et dyr skal 
det vurderes om det er mulig med flyt-
ting dersom individet er særlig verdi-
fullt. 

2.3 Erstatningsordninger 

2.3.1 Det vises til de nedsatte utvalg som 
gjennomgår erstatningsordningene 
for tap av husdyr og tamrein. Etter at 
utvalgene har lagt fram sine innstillin-
ger, vil regjeringen følge disse opp 
overfor Stortinget på egnet måte. 
Regjeringspartiene vil drøfte endrin-
ger og søke enighet med forlikspar-
tene om en ny og mer konfliktdem-
pende erstatningsordning, før forslag 
legges fram for Stortinget. 

2.4  Nødverge 

2.4.1 Nødvergebestemmelsene endres, slik 
at rovdyr kan avlives for å beskytte 
hund ved direkte angrep av rovdyr. 
Forlikspartnerne skal tas med på råd 
før lovforslaget fremmes for Stortin-
get. 

2.5 Informasjon 

2.5.1 Det er viktig at informasjonen om rov-
dyrs atferd og hvordan man skal for-
holde seg til dem blir tilrettelagt og 
presentert på en god måte til målgrup-
pene (barn, voksne, interessegrupper 
etc.). 

2.5.2 Erfaringer fra inn- og utland om tiltak 
for å gjøre rovdyr mindre nærgående 
og forebygge frykt gjennomgås. 

2.5.3 Rovviltforvaltningen skal ta folks frykt 
for rovdyr på alvor. Det er nødvendig 
med mer kunnskap om møtet mellom 
folk og de store rovdyrene, og kunn-
skap om frykt- og konfliktdempende 
tiltak. 
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(Dokument 8:163 S (2010-2011)) 
Representantforslag fra stortingsrepresen-

tantene Martin Kolberg, Ketil Solvik-Olsen, 
Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Trygve 
Slagsvold Vedum, Bård Vegar Solhjell og Trine 
Skei Grande om endringer i forvaltningen av 
rovvilt. 

Ble behandlet i henhold til FO § 28 tredje 
ledd bokstav c, og forslaget ble vedtatt.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2011:

”Miljøverndepartementet vil redegjøre for opp-
følgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2011-2012) 
for Miljøverndepartementet.”

2.5 Utenriksdepartementet

Vedtak nr. 114, 3. desember 2010

”Stortinget ber regjeringen vurdere å ta initia-
tiv til en gjennomgang av organiseringen av 
Nordisk Ministerråd med sikte på en forenk-
ling, effektivisering og fokusering av arbeidet.”

Utenriksdepartementet uttaler i brev 19. august 
2011:

”Anmodningsvedtaket ble overført til den nor-
diske samarbeidsministeren fra Utenriksde-
partementet juni 2011. Høsten 2010, før Nor-
disk Råds sesjon i Reykjavik i november, igang-
satte de nordiske samarbeidsministrene et 
arbeid med sikte på å effektivisere og moderni-
sere det nordiske samarbeidet og styrke de 
politiske prioriteringene i Nordisk Minister-
råd. Arbeidet vil fortsette under norsk for-
mannskap i 2012. Stortinget vil bli holdt 
løpende orientert om dette arbeidet.”

3 Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2009-2010

3.1 Arbeidsdepartementet

Vedtak nr. 91,10. desember 2009

”Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til 
ny lovgivning om pensjonsordninger for stor-
tingsrepresentanter, regjeringens medlemmer, 
høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og 
riksrevisor basert på de retningslinjer som er 
trukket opp i Innst. 83 S (2009-2010), jf. Doku-
ment nr. 19 (2008-2009). Jf. innstillingens tilrå-
ding nr. II.”

Arbeidsdepartementet uttaler i brev 25. august 
2010:

”Det fremmes en lovproposisjon i løpet av 2010 
om ny pensjonsordning for høyesterettsdom-
mere, sivilombudsmannen og riksrevisor, samt 
nødvendige tilpasninger av eksisterende ord-

3. Bjørn 

3.1 Bestandsmålet for bjørn settes til 13 
årlige ynglinger. Det skal tilstrebes et 
jevnere forhold mellom binner og 
hannbjørn enn i dag, jf. pkt 2.2.17 og 
2.2.18, og det settes et tak på antall 
hannbjørn slik at dette ikke skal over-
stige 1,5 ganger antallet binner. Dog 
ikke slik at uttak av hannbjørn tas 
innenfor binneområdene. Antall bin-
ner settes til 6,5 pr. yngling. 

4. Ulv 

4.1 Det skal samarbeides med Sverige om 
bestandsregistrering og fordeling av 
grenseulv. Ulverevirer i grenseområ-
det skal regnes inn i det norske måltal-
let. Utgangspunktet for forhandlin-
gene med svenske myndigheter er at 
grenseulv skal regnes med en faktor 
på 0,5. Måloppnåelsen (antallet yng-
linger) skal ses over flere år i sammen-
heng. På denne bakgrunn skal det 
foretas en ny vurdering av bestands-
målet for ulv. 

4.2 Vi ønsker en avtale med Sverige, og 
inntil det er oppnådd, ligger dagens 
bestandsmål fast. Forhandlingene 
med Sverige skal starte umiddelbart 
etter at Sverige er ferdig med sin 
utredning. Forlikspartnerne er enige 
om at det skal tas stilling til endelig 
bestandsmål for ulv når en avtale med 
Sverige er på plass, senest innen 2013. 
Stortinget skal holdes orientert om 
forhandlingene. Det søkes å få dette 
på plass senest innen 2013. 

4.3 Dersom avtale med Sverige ikke opp-
nås, skal partene drøfte bestandsmål 
for ulv på nytt. 

4.4 Det settes ned et utvalg som skal eva-
luere ulvesonen. 
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ninger for stortingsrepresentanter og statsrå-
der til endret alderspensjon i folketrygden, slik 
at reglene kan vedtas og tre i kraft fra 1. januar 
2011.

Det fremmes en lovproposisjon om ny pen-
sjonsordning for stortingsrepresentanter og 
regjeringsmedlemmer våren 2011. Proposisjo-
nen vil også omfatte overgangsordninger for 
de som har opptjening både etter dagens og 
nytt regelverk.”

Arbeidsdepartementet uttaler i brev 26. august 
2011:

”Arbeidsdepartementet viser til departemen-
tets brev til Stortinget og Statsministerens kon-
tor av 31.5.2011 (ref sak 1/2513) om oversikt 
over planlagte proposisjoner og meldinger i 
vårsesjonen (2010-2011). I dette brevet oriente-
res det om at arbeidet med lovproposisjonen 
tar lenger tid enn forventet og videre at propo-
sisjonen etter planen vil bli lagt fram snarest 
mulig etter at Stortinget er samlet høsten 
2011.”

3.2 Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet

Vedtak nr. 206, 11. mars 2010 

”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå erfa-
ringene med Regjeringens karanteneregler og 
fremlegge saken for Stortinget på egnet måte.”

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
uttaler i brev 1. september 2010:

”Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku-
ment 8:14 S (2009-2010), jf. Innst. 179 S (2009-
2010).

Fornyings-, administrasjons- og kirkede-
partementet har igangsatt arbeidet med en 
gjennomgang av bruk av karantene og saksfor-
bud for politikere. Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet vil på bakgrunn av 
dette arbeidet foreta en vurdering av regelver-
ket. Regjeringen vil komme tilbake til Stortin-
get så snart arbeidet er avsluttet.” 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
uttaler i brev 5. september 2011:

”I Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementets brev til Statministerens kontor 
1. september 2010 orienterte departementet 

om at arbeidet med en gjennomgang av bruk 
av karantene var igangsatt, og at Regjeringen 
ville komme tilbake til Stortinget så snart arbei-
det var avsluttet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde 
følgende merknad til dette (Innst. 167 S (2010-
2011)):

”Komiteen viser til Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementets svar og avventer tilbake-
melding til Stortinget før det tas stilling til om 
vedtaket kan utkvitteres.”

Det skal opprettes et utvalg som skal gjen-
nomgå Regjeringens karanteneregler. Utval-
gets medlemmer skal ha relevant juridisk og 
samfunnsvitenskapelig bakgrunn. I tillegg skal 
alle politiske partier representert på Stortinget 
være representert i utvalget. Det tas sikte på at 
utvalget oppnevnes i statsråd høsten 2011. 
Utvalgets arbeid vil pågå også i 2012.” 

3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 70, 8. desember 2009

”Stortinget ber Regjeringen sørge for at det 
etableres gode rutiner ved den offentlige tann-
helsetjenesten slik at mistanke om omsorgs-
svikt rapporteres til rette myndighet.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2010:

”Vedtaket ble truffet under Stortingets behand-
ling av Prop. 1 S (2009-2010) om bevilgninger 
på statsbudsjettet for 2010, jf. Innst. 11 S (2009-
2010).

Helse- og omsorgsdepartementet har i 
2010 gitt Helsedirektoratet i oppdrag å bidra til 
at det etableres gode rutiner i den offentlige 
tannhelsetjenesten slik at mistanke om 
omsorgssvikt rapporteres til rette myndighet. 

Det vil bli rapport på status for oppfølgin-
gen av oppdraget i Helsedirektoratets årsmel-
ding fra 2010.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 24. 
august 2011:

”Vedtaket ble truffet under Stortingets behand-
ling av Prop. 1 S (2009-2010) om bevilgninger 
på statsbudsjettet for 2010, jf. Innst. 11 S (2009-
2010).
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Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2010 
Helsedirektoratet i oppdrag å bidra til at det ble 
utarbeidet gode rutiner i den fylkeskommu-
nale tannhelsetjenesten slik at mistanke om 
omsorgssvikt rapporteres til rette myndighet. 
En kartlegging fra 2009 viste at de fleste fylkes-
kommunene hadde fokus på problematikken. 
Rundt halvparten av fylkeskommunene oppga 
på det tidspunkt at de hadde rutiner for rappor-
tering av mistanke om omsorgssvikt og mis-
handling. En ny kartlegging i juni 2011 viste at 
17 fylkeskommuner har etablert rutiner og 15 
av disse mener at rutinene er gode eller til-
fredsstillende.

Helsedirektoratet vil i løpet av 2011, i sam-
arbeid med Barneombudet og relevante fag-
miljøer, vurdere hvilke nasjonale tiltak som er 
nødvendig for å få etablert godt fungerende 
rutiner i samtlige fylkeskommuner. Målsettin-
gen er at alle fylker skal ha godt fungerende 
rutiner på plass senest innen juni 2012.”

3.4 Justis- og politidepartementet

Vedtak nr. 189, 4. mars 2010

”Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med forslag til endring av straffeprosessloven 
hvor det innføres en ubetinget etterforsknings-
plikt uavhengig av mistanke hos politiet og 
påtalemyndigheten når barn dør plutselig og 
uventet. Stortinget forutsetter at Regjeringen i 
forbindelse med lovendringen foretar endrin-
ger i påtaleinstruksen, slik at Riksadvokaten 
kan gi nærmere retningslinjer om gjennomfø-
ringen av etterforskningsplikten.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 24. 
august 2010:

”Justis- og politidepartementet har igangsatt 
arbeidet med å utarbeide et høringsnotat med 
forslag om at plutselige og uventede dødsfall 
hos barn alltid skal etterforskes, uavhengig av 
om det foreligger mistanke om straffbare for-
hold. Stortinget vil bli nærmere orientert i for-
bindelse med en lovproposisjon.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 10. 
august 2011:

”I Meld. St. 4 (2010-2011) punkt 2.4 ble det 
gjort rede for at Justis- og politidepartementet 
hadde igangsatt arbeidet med å følge opp ved-

tak nr. 189. En hadde dessuten igangsatt et 
utredningsarbeid for å undersøke organiserin-
gen av eventuelle dødsstedsundersøkelser i 
andre land, jf. vedtak 190.

I Prop. 105 L (2010-2011) om endringar i 
straffeprosesslova mv. (etterforskningsplikt 
mv.) fulgte Justis- og politidepartementet opp 
disse vedtakene, se proposisjonen punkt 2 side 
6.

Stortinget fattet 15. juni 2011 vedtak til lov 
om endringar i straffeprosesslova mv. (etter-
forskningsplikt mv.). Lovvedtaket ble sanksjo-
nert 24. juni 2011, og fra samme tidspunkt 
trådte del I og del III i kraft. Del II samt nødven-
dige endringer i påtaleinstruksen trådte i kraft 
1. juli 2011.”

Vedtak nr. 190, 4. mars 2010 

”Stortinget ber Regjeringen undersøke hvor-
dan ordningen med dødsstedsundersøkelser 
organiseres i andre land, herunder om og hvor-
dan forholdet til Den europeiske menneske-
rettskonvensjonen er vurdert – og orientere 
Stortinget i egnet form om dette.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 24. 
august 2010:

”Justis- og politidepartementet har igangsatt et 
utredningsarbeid for å undersøke organiserin-
gen av eventuelle dødsstedsundersøkelser 
uten mistanke om straffbare forhold i andre 
land, og om hvordan forholdet til Den euro-
peiske menneskerettskonvensjon er vurdert. 

Stortinget vil bli nærmere orientert om 
undersøkelsen i forbindelse med en lovpropo-
sisjon.”

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 10. 
august 2011:

”I Meld. St. 4 (2010-2011) punkt 2.4 ble det 
gjort rede for at Justis- og politidepartementet 
hadde igangsatt arbeidet med å følge opp ved-
tak nr. 189. En hadde dessuten igangsatt et 
utredningsarbeid for å undersøke organiserin-
gen av eventuelle dødsstedsundersøkelser i 
andre land, jf. vedtak 190.

I Prop. 105 L (2010-2011) om endringar i 
straffeprosesslova mv. (etterforskningsplikt 
mv.) fulgte Justis- og politidepartementet opp 
disse vedtakene, se proposisjonen punkt 2 side 
6.
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Stortinget fattet 15. juni 2011 vedtak til lov 
om endringar i straffeprosesslova mv. (etter-
forskningsplikt mv.). Lovvedtaket ble sanksjo-
nert 24. juni 2011, og fra samme tidspunkt 
trådte del I og del III i kraft. Del II samt nødven-
dige endringer i påtaleinstruksen trådte i kraft 
1. juli 2011.”

3.5 Kunnskapsdepartementet

Vedtak nr. 171, 16. februar 2010

”Stortinget ber Regjeringen fremme forslag 
som på egnet måte tydeliggjør den akademiske 
frihet for forskere ved institusjoner som ikke 
omfattes av universitets- og høyskoleloven.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2010:

”Kunnskapsdepartementet har bedt Forsk-
ningsrådet om en vurdering av hvordan Forsk-
ningsrådets tilskuddsvilkår kan benyttes til å 
tydeliggjøre den akademiske frihet for for-
skere ved institusjoner som ikke omfattes av 
universitets- og høyskoleloven. Forskningsrå-
det ga sitt innspill i juni 2010. Innspillet fra 
Forskningsrådet skal sendes på høring. Depar-
tementet vil komme tilbake til Stortinget etter 
høringsrunden.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Kunnskapsdepartementet har fulgt opp ved-
tak nr. 171 på to måter. For det første har depar-
tementet utarbeidet forslag til endring av stan-
dardkontrakten for forsknings- og utrednings-
oppdrag. Forslag til ny standardkontrakt ble 
sendt på høring med utsatt frist i mai 2011. 
Departementet vurderer nå endelig utforming 
av standardkontrakten, og tar sikte på å fast-
sette ny standardkontrakt i løpet av høsten 
2011.

Kunnskapsdepartementet har videre bedt 
Norges forskningsråd om en vurdering av 
hvordan Forskningsrådets tilskuddsvilkår kan 
benyttes til å tydeliggjøre den akademiske fri-
het for forskere ved institusjoner som ikke 
omfattes av universitets- og høyskoleloven. 
Forskningsrådet har på denne bakgrunn utar-
beidet forslag til reviderte tilskuddsvilkår. 

Disse ble sendt på høring til organisasjoner, 
store bedrifter og instituttsammenslutninger 
med frist i mai 2011. Høringsinnspillene som 
Forskningsrådet har mottatt, er til vurdering i 
Forskningsrådet. Besluting om nye tilskudds-
vilkår vil bli fattet i løpet av høsten 2011, og 
departementet vil informere Stortinget om 
endelig konklusjon i budsjettproposisjonen for 
2013.” 

Vedtak nr. 228, 25. mars 2010

”Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak som 
kan motvirke dagens kjønnsdelte arbeidsmar-
ked og øke jenters og gutters reelle muligheter 
til å ta i bruk egne talenter gjennom utradisjo-
nelle utdannings- og yrkesvalg.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 20. august 
2010:

”Vedtaket vil følges opp gjennom den kom-
mende melding til Stortinget om ungdomstrin-
net.” 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Regjeringen la 29.4.2011 frem Meld. St. 22 
(2010-2011) Motivasjon – Mestring – Mulighe-
ter. Meldingen vil bli behandlet av Stortinget i 
januar 2012. I meldingen foreslås blant annet 
følgende:

Departementet vil
– vurdere endringer i faget utdanningsvalg for 

å sikre at faget gir et godt grunnlag for eleve-
nes valg av videre utdanning

– vurdere hvordan faget kan bidra til mindre 
kjønnsstereotype valg

Departementet viser til nærmere omtale av 
dette i meldingens kap. 4.5. 

Videre har Regjeringen gjennom realfag-
strategien Realfag for framtida. Strategi for styr-
king av realfag og teknologi 2010-2014 satset 
spesielt på rekruttering av jenter til realfaglige 
utdanninger og yrker gjennom en rekke tiltak 
som blant annet Rollemodellbyrået ALFA, CV-
test, ReaLise og sosiale medier. Tiltakene er 
nærmere beskrevet i realfagstrategien.”  
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4 Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2008-2009

4.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 122, 9. desember 2008

”Stortinget ber Regjeringen utrede behov og 
forankring av et tverrfaglig psykisk helsear-
beid i kommunene.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 16. 
september 2009:

”Vedtaket ble truffet ved behandling av St. prp. 
nr. 1 (2008-2009), jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 
(2008-2009).

Regjeringen la 19. juni 2009 fram St.meld. 
nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen for 
Stortinget. Reformens siktemål er mer koordi-
nerte helse- og omsorgstjenester, og en større 
innsats for å forebygge og begrense sykdom. 
Som del av reformen er det et siktemål å klar-
gjøre kommunenes framtidige oppgaver og 
ressursbehov. Helse- og omsorgsdepartemen-
tet vil, basert på Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 47 (2008-2009), følge opp anmod-
ningsvedtaket som del av Samhandlingsrefor-
men.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2010:

”Oppfølgingen av anmodningsvedtaket sees i 
sammenheng med departementets arbeid med 
ny lov om kommunale helse- og omsorgstje-
nester, jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009) punkt 17.2 
Lovtiltak. 

Videre oppfølging av anmodningsvedtaket 
vil skje etter at dette arbeidet er ferdigstilt.” 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 24. 
august 2011:

”Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til 
grunn at anmodningsvedtaket skulle følges 
opp i gjennom arbeidet med ny helse- og 
omsorgstjenestelov i kommunene.  I lovens for-
arbeider redegjøres det for kommunens ansvar 
for psykisk helsetjeneste, herunder en beskri-
velse av formål og hva psykisk helsetjeneste i 
kommunen omfatter. Videre presiseres det i 
forarbeidene at ansvaret er en integrert del av 
kommunens ansvar for helse- og omsorgstje-
nester som vil falle inn under den overordnede 

reguleringen av helse- og omsorgstjenester 
vedtatt i lovens § 3-2 første ledd nr. 1-6. For å 
tydeliggjøre kommunens ansvar er det i lovens 
§ 3-1 andre ledd presisert at blant annet psy-
kisk helse vil være omfattet av kommunens 
sørge-for-ansvar; ”Kommunens ansvar omfat-
ter alle pasient- og brukergrupper, herunder 
personer med somatisk eller psykisk sykdom, 
skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 
problemer eller nedsatt funksjonsevne.” Lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) ble ved-
tatt av Stortinget i juni 2011.”

Vedtak nr. 478, 16. juni 2009 

”Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2010 fremme forslag om en 
sterkere satsing på helhetlig rusbehandling og 
oppfølging.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 16. 
september 2009:

”Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok nr. 
8:79 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 323 (2008-
2009).

Regjeringen la 19. juni 2009 fram St.meld. 
nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen for 
Stortinget. Reformens siktemål er mer koordi-
nerte helse- og omsorgstjenester, og en større 
innsats for å forebygge og begrense sykdom. 
Situasjonen for de mest hjelpetrengende rus-
middelavhengige er en pasientgruppe som 
fokuseres i arbeidet. Helse- og omsorgsdepar-
tementet vil, basert på Stortingets behandling 
av St.meld. nr. 47 (2008-2009), følge opp 
anmodningsvedtaket som del av Samhand-
lingsreformen. I tillegg vises det til det løpende 
arbeidet for å styrke tjenestenes kapasitet og 
kvalitet som skjer knyttet til Regjeringens 
”Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010” 
med konkrete forslag i Prop. 1 S (2009-2010). ”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 14. 
september 2010:

”Departementet vil følge opp anmodningsved-
taket i arbeidet med melding til Stortinget om 
ruspolitikken 2011 og forlenge opptrappings-
planen ut 2012. Oppfølgingen av Samhand-
lingsmeldingen, St.meld. nr. 47 (2008-2009), vil 
også utgjøre en viktig del av den videre satsin-
gen på helhetlig rusbehandling og oppfølging.”
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Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 24. 
august 2011:

”Departementet vil følge opp anmodningsved-
taket i den kommende meldingen til Stortinget 
om rusmiddelpolitikken. Det tas sikte på å 
legge frem meldingen til Stortinget i 2012. 
Oppfølgingen av Meld. St. 16 (2010-2011) 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), 
vil også utgjøre en viktig del av den videre sat-
singen på helhetlig rusbehandling og oppføl-
ging.”

Vedtak nr. 487, 16. juni 2009 

”Stortinget ber Regjeringen arrangere en kon-
sensuskonferanse, der representanter fra både 
fagmiljø og brukerorganisasjoner drøfter fag-
lige, etiske og prioriteringsmessige sider av 
forslaget om å tilby heroinassistert behandling 
for rusmiddelavhengige i Norge.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 16. 
september 2009:

”Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 
nr. 8:93 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 326 (2008-
2009).

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at 
Stoltenberg-utvalget har som mandat å utrede 
tiltak overfor gruppen av de mest hjelpetren-
gende rusmiddelavhengige, herunder spørs-
målet om heroinassistert behandling. Utvalget 
er bedt om å sikre seg at berørte parter får 
komme med innspill til utvalgets arbeid.  Helse- 
og omsorgsdepartementet vil komme tilbake 
til anmodningsvedtaket i sammenheng med 
oppfølgingen av utvalgets innstilling.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2010:

”Helse- og omsorgsdepartementet viser til at 
Stoltenberg-utvalget har hatt som mandat å 
utrede tiltak overfor de mest hjelpetrengende 
rusmiddelavhengige, herunder spørsmålet om 
heroinassistert behandling. Utvalgets innstil-
ling ble lagt frem i juni 2010. Utvalget var bedt 
om å sikre seg at berørte parter fikk komme 
med innspill til arbeidet. Departementet vil 
komme tilbake til anmodningsvedtaket i sam-
menheng med oppfølgingen av innstillingen, 
som er sendt på alminnelig høring.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 24. 
august 2011:

”Norges forskningsråd gjennomførte på opp-
drag fra Helse- og omsorgsdepartementet kon-
sensuskonferanse om heroinassistert behand-
ling 21. juni 2011. Konsensuspanelet overle-
verte sin konsensusrapport til departementet i 
september 2011. Departementet vil følge opp 
spørsmålet om heroinassistert behandling i 
den kommende meldingen til Stortinget om 
rusmiddelpolitikken. Det tas sikte på at meldin-
gen til Stortinget legges frem i 2012.” 

Vedtak nr. 556, 19. juni 2009 

”Stortinget ber Regjeringen legge frem en 
egen sak om organisering og vilkår for den 
fremtidige ordningen med spesialistgodkjen-
ning og utdanning av spesialister i helsevese-
net.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 16. 
september 2009:

”Vedtaket ble truffet ved behandling av Ot.prp. 
nr. 83, jf. Innst. O. nr. 122 (2008–2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Hel-
sedirektoratet i oppdrag å utforme og etablere 
en ny spesialistgodkjenningsordning for leger, 
tannleger og optikere. I dette arbeidet vil 
berørte yrkesorganisasjoner inviteres til et 
samarbeid. Det legges opp til at Helsedirekto-
ratet overtar saksbehandlingen av enkeltsøk-
nader om spesialistgodkjenning i løpet av 2011. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte med hensyn til den fremtidige ord-
ning for godkjenning og utdanning av spesialis-
ter i helsetjenesten.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 25. 
august 2010:

”Helse- og omsorgsdepartementet har i tilde-
lingsbrevet for 2010 gitt Helsedirektoratet i 
oppdrag å utforme og etablere en ny spesialist-
godkjenningsordning for leger, tannleger og 
optikere. I dette arbeidet er berørte yrkesorga-
nisasjoner invitert til et samarbeid. Det legges 
opp til at Helsedirektoratet vil kunne overta 
saksbehandlingen av enkeltsøknader om spesi-
alistgodkjenning innen utgangen av 2011. 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortin-
get på egnet måte med hensyn til den fremti-



14 Meld. St. 4 2011–2012
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011
dige ordning for godkjenning og utdanning av 
spesialister i helsevesenet.” 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 24. 
august 2011:

”Helse- og omsorgsdepartementet følger opp 
anmodningsvedtaket gjennom tiltak og vurde-
ringer både knyttet til ny offentlig spesialist-
godkjenningsordning og hvordan spesialistut-
danning og spesialistgodkjenning for ulike hel-
sepersonellgrupper skal organiseres fremover. 
Med vilkår for fremtidige spesialistutdannin-
ger, legger departementet til grunn at det bes 
om å vurdere krav til struktur og innhold i 
dagens offentlige spesialistutdanninger og å 
vurdere om også andre helsepersonellgrupper 
skal kunne få offentlig spesialistutdanning. 

Departementet har med bakgrunn i Stor-
tingets behandling av Ot.prp. nr. 83 (2008-
2009), jf. Innst. O. nr. 122 (2008-2009), gitt Hel-
sedirektoratet i oppgave å forberede og overta 
ansvaret for spesialistgodkjenning av leger, 
tannleger og optikere med iverksetting fom. 
høsten 2011. Organisatorisk vil saksbehand-
ling utføres og godkjenning gis av Helsedirek-
toratet. Samtidig vil aktuelle yrkesorganisasjo-
ner gi faglig bistand til Helsedirektoratet etter 
nærmere avtale. Helsedirektoratet er videre 
gitt i oppgave å starte en gjennomgang av orga-
nisering og vilkår for utdanning av spesialister 
i helsevesenet. Helsedirektoratet skal spesielt 
gjennomgå og vurdere om det er behov for 
endringer i dagens spesialistutdanning av 
leger, både med hensyn til struktur og innhold. 
Fremtidig innretting må gjenspeile faktiske og 
framtidige oppgaver, samt ta hensyn til nye og 
endrede kompetansebehov som følge av utvik-
lingen av helsetjenesten, oppfølging av sam-
handlingsreformen og medisinskfaglig utvik-
ling. I arbeidet må det blant annet vurderes 
hvilke fagområder som må styrkes kapasitets-
messig ved å utdanne flere spesialister, og 
hvilke fagområder det vil være tilfredsstillende 
tilgang av nye spesialister på kort og lang sikt. 
Sentrale myndigheters behov for rådgivende 
organer skal også vurderes. Helsedirektoratet 
skal videre vurdere om det er nødvendig og 
hensiktsmessig at flere yrkesgrupper enn 
dagens tre, bør gis offentlig spesialistgodkjen-
ning. Departementet har vektlagt at direktora-
tet skal etablere godt samarbeid med berørte 
yrkesorganisasjoner. 

Det er en relativ omfattende prosess før alle 
forhold knyttet til anmodningsvedtaket er 

avklart. Departementet legger derfor til grunn 
at oppfølgingen av de ulike elementene som 
inngår vil bli omtalt i årlige statsbudsjett. 
Departementet vil på et senere tidspunkt 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte 
med en samlet oppfølging av anmodningsved-
taket, slik vedtaket forutsetter.”

4.2 Kunnskapsdepartementet

Vedtak nr. 13, 23. oktober 2008

”Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med forslag til tiltak slik at elever som trenger 
utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kom-
munikasjon, supplerende kommunikasjon, 
eller en kombinasjon av disse, får innfridd sine 
rettigheter etter lovverket.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 8. septem-
ber 2009:

”Når det gjelder CI-opererte barn/elever som 
velger talespråk, så ga Kunnskapsdepartemen-
tet 17.2.09 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 
utarbeide forslag til konkrete forskrifter for CI-
opererte barn som velger talespråk med svar-
frist 01.9.09. Direktoratet har 03.7.09 sendt 
departementet en juridisk vurdering om hjem-
melsgrunnlaget for å gi forskrifter innenfor 
dagens regelverk. Direktoratet har vurdert 
Hørselhemmedes landsforbunds forslag til ret-
ningslinjer, og mener at det kun er hjemmels-
grunnlag for å fastsette kompetansekrav for til-
setting av undervisningspersonale og regule-
ring av det fysiske og psykososiale miljøet. 
Direktoratet anbefaler imidlertid at det ikke 
fastsettes særskilte regler om dette for sær-
skilte elevgrupper. Direktoratet konkluderer 
med at opplæringsloven på mange områder 
ikke inneholder hjemler til å forskriftsfeste 
særskilte regler for denne gruppen barn/
elever. Kunnskapsdepartementet vil derfor be 
Utdanningsdirektoratet vurdere behovet for 
egne forskrifter for barn/elever med CI, og 
eventuelle konsekvenser av dette for andre 
barn/elevgrupper med særlige behov som 
grunnlag for et eventuelt videre arbeid med 
nødvendige lov- og forskriftsendringer. Det vil 
bli satt ny frist for dette oppdraget.

Det offentlig oppnevnte Midtlyngutvalget 
avga 2. juli 2009 sin innstilling NOU 2009:18 
Rett til læring. Anmodningsvedtaket i sin hel-
het må sees i sammenheng med oppfølgingen 
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av denne, og Stortinget vil bli informert. Jf. 
også vedtak nr 349 og 350”.

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 15. septem-
ber 2010:

”Vedtaket vil bli fulgt opp i en egen melding til 
Stortinget i løpet av 2011.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Regjeringen la 8.4.11 frem Meld. St. 18 (2010–
2011) Læring og fellesskap. Stortinget har 
behandlet kapittel 6 våren 2011, jf. Innst. 405 S 
(2010-2011). De øvrige kapitlene blir behandlet 
høsten 2011. For å tydeliggjøre dagens rettig-
heter i lovverket for elever med behov for alter-
nativ og/eller supplerende kommunikasjon 
(forkortet til ASK), foreslås det i meldingen at 
det innføres en egen bestemmelse i opplæ-
ringsloven der det fastslås at opplæringen av 
elever med kommunikasjonsvansker skal 
legge til rette for opplæring i de kommunika-
sjonsformer og med de kommunikasjonsmid-
ler som er tilpasset den enkelte. Det skal ikke 
innføres nye rettigheter, men presiseres at 
elever som har rett til spesialundervisning, har 
rett til nødvendig innlæring av alternativ og 
supplerende kommunikasjon. Dette er omtalt 
nærmere i avsnitt 4.12 i Meld. St. nr. 18 (2010-
2011).

Når det gjelder CI-opererte barn og elever 
utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2009 Veile-
der for opplæring av barn og unge med hør-
selshemming. Sterkt tunghørte og barn og 
elever med CI er sikret støtte til tale- og lytte-
trening gjennom reglene om spesialundervis-
ning i opplæringsloven kapittel 5. Departemen-
tet vil for øvrig vurdere et tverrfaglig forum 
eller råd for å bidra til en bedre samordnet 
pedagogisk oppfølging av barn med CI.  Dette 
er omtalt nærmere i avsnitt 4.13 i Meld. St. nr. 
18 (2010-2011).” 

Vedtak nr. 349, 27. mai 2009 

”Stortinget ber Regjeringen vurdere endring i 
opplæringsloven slik at elever som trenger 
utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kom-
munikasjon, supplerende kommunikasjon, 
eller en kombinasjon av disse, sikres likever-
dige rettigheter i lovverket.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 8. septem-
ber 2009:

”Når det gjelder CI-opererte barn/elever som 
velger talespråk, så ga Kunnskapsdepartemen-
tet 17.2.09 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 
utarbeide forslag til konkrete forskrifter for CI-
opererte barn som velger talespråk med svar-
frist 1.9.09. Direktoratet har 3.7.09 sendt depar-
tementet en juridisk vurdering om hjemmels-
grunnlaget for å gi forskrifter innenfor dagens 
regelverk. Direktoratet har vurdert Hørsel-
hemmedes landsforbunds forslag til retnings-
linjer, og mener at det kun er hjemmelsgrunn-
lag for å fastsette kompetansekrav for tilsetting 
av undervisningspersonale og regulering av 
det fysiske og psykososiale miljøet. Direktora-
tet anbefaler imidlertid at det ikke fastsettes 
særskilte regler om dette for særskilte elev-
grupper. Direktoratet konkluderer med at opp-
læringsloven på mange områder ikke innehol-
der hjemler til å forskriftsfeste særskilte regler 
for denne gruppen barn/elever. Kunnskapsde-
partementet vil derfor be Utdanningsdirekto-
ratet vurdere behovet for egne forskrifter for 
barn/elever med CI, og eventuelle konsekven-
ser av dette for andre barn/elevgrupper med 
særlige behov som grunnlag for et eventuelt 
videre arbeid med nødvendige lov- og forskrift-
sendringer. Det vil bli satt ny frist for dette opp-
draget.

Det offentlig oppnevnte Midtlyngutvalget 
avga 2. juli 2009 sin innstilling NOU 2009:18 
Rett til læring. Anmodningsvedtaket i sin hel-
het må sees i sammenheng med oppfølgingen 
av denne, og Stortinget vil bli informert. Jf. 
også vedtak nr 13 og 350.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 15. septem-
ber 2010:

”Vedtaket vil bli fulgt opp i egen melding til 
Stortinget i løpet av 2011.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Regjeringen la 8.4.11 frem Meld. St. 18 (2010–
2011) Læring og fellesskap. Stortinget har 
behandlet kapittel 6 våren 2011, jf. Innst. 405 S 
(2010-2011). De øvrige kapitlene blir behandlet 
høsten 2011. For å tydeliggjøre dagens rettig-
heter i lovverket for elever med behov for alter-
nativ og/eller supplerende kommunikasjon 
(forkortet til ASK), foreslår departementet at 
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det innføres en egen bestemmelse i opplæ-
ringsloven der det fastslås at opplæringen av 
elever med kommunikasjonsvansker skal 
legge til rette for opplæring i de kommunika-
sjonsformer og med de kommunikasjonsmid-
ler som er tilpasset den enkelte. Det skal ikke 
innføres nye rettigheter, men presiseres at 
elever som har rett til spesialundervisning, har 
rett til nødvendig innlæring av alternativ og 
supplerende kommunikasjon. Dette er omtalt 
nærmere i avsnitt 4.12 i Meld. St. nr. 18 (2010-
2011).

Når det gjelder CI-opererte barn og elever 
utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2009 Veile-
der for opplæring av barn og unge med hør-
selshemming. Sterkt tunghørte og barn og 
elever med CI er sikret støtte til tale- og lytte-
trening gjennom reglene om spesialundervis-
ning i opplæringsloven kapittel 5. Departemen-
tet vil for øvrig vurdere et tverrfaglig forum 
eller råd for å bidra til en bedre samordnet 
pedagogisk oppfølging av barn med CI. Dette 
er omtalt nærmere i avsnitt 4.13 i Meld. St. nr. 
18 (2010-2011).” 

Vedtak nr. 350, 27. mai 2009 

”Stortinget ber Regjeringen å gjennomgå Stat-
ped-systemet med sikte på å styrke og videreut-
vikle kompetansen om alternativ og/eller sup-
plerende kommunikasjon (ASK), samt å vur-
dere å opprette ett eller flere nasjonale 
kompetansesentre for ASK.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 21. au-
gust 2009:

”Det offentlig oppnevnte Midtlyngutvalget 
avga 2. juli 2009 sin innstilling NOU 2009:18 
Rett til læring. Anmodningsvedtaket må sees i 
sammenheng med oppfølgingen av denne, og 
Stortinget vil bli informert. Jf. også vedtak nr 
13 og 349.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 15. septem-
ber 2010:

”Vedtaket vil bli fulgt opp i en egen melding til 
Stortinget i løpet av 2011.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Statped-systemet ble gjennomgått av Midt-
lyng-utvalget, jf. NOU 2009:18 Rett til læring. 

Regjeringen la 8.4.11 frem Meld. St. 18 (2010–
2011) Læring og fellesskap. Stortinget har 
behandlet kapittel 6 våren 2011, jf. Innst. 405 S 
(2010-2011). De øvrige kapitlene blir behandlet 
høsten 2011. Kompetansen om ASK skal vide-
reutvikles i Statped, men med en regionstruk-
tur vil det ikke være hensiktsmessig å opprette 
egne kompetansesentre for ASK. Det er deri-
mot viktig at ASK utvikles som en del av fler-
fagligheten slik at den samlede kompetansen i 
Statped kan utnyttes på best mulig måte. Det 
kan være hensiktsmessig at én region får 
hovedansvar for å drive utviklingsarbeidet, 
men det må være et mål at alle regioner på sikt 
skal ha kompetanse om ASK.”

Vedtak nr. 502, 17. juni 2009 

”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå forsk-
ningsetiske regler for master- og doktorgrads-
programmer når det gjelder forskning på barn 
og unge innenfor skjæringspunktet helse- og 
sosialforskning, og komme tilbake til Stortin-
get med dette på egnet måte.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 21. august 
2009:

”Kunnskapsdepartementet vil følge opp vedta-
ket i samarbeid med blant annet de nasjonale 
forskningsetiske komiteer, som vil bli bedt om 
å gjennomgå regelverket, og gi råd om eventu-
elle endringer. Departementet tar sikte på å 
komme tilbake til saken i Prop. 1 S (2010-2011) 
for budsjetterminen 2011.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 29. septem-
ber 2010:

”Kunnskapsdepartementet har mottatt en over-
ordnet utredning fra de nasjonale forskningse-
tiske komiteer. Utredningen er nå til vurdering 
i departementet. Departementet vil komme til-
bake til Stortinget på egnet måte.”   

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2011:

”Kunnskapsdepartementet gav i april 2010 de 
nasjonale forskningsetiske komiteer i oppdrag 
å gjennomgå gjeldende regelverk på området. 
Komiteens overordnede vurdering forelå i juni 
2010. Komiteene mener at dette er tilfredsstil-
lende regulert i gjeldende lovverk og at det 
ikke er behov for regler som er spesielt rettet 
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mot master- og doktorgradsprogrammer. 
Departementet støtter komiteenes vurderin-
ger. Departementets hovedkonklusjon er at 
området er tilstrekkelig regulert, og at det ikke 
er nødvendig med ytterligere tiltak overfor 
institusjonene.”

Statsministerens kontor

t i l r å r :

Tilråding fra Statsministerens kontor 7. okto-
ber 2011 om anmodnings- og utredningsvedtak i 
stortingssesjonen 2010-2011 blir sendt Stortinget.
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