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1 

Meld. St. 15
 
(2015–2016) 

Melding til Stortinget 

Anmodnings- og utredningsvedtak 
i stortingssesjonen 2014–2015 

Tilråding fra Statsministerens kontor 5. februar 2016, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Solberg)
 

Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav b 
forutsetter at regjeringen legger frem en årlig 
melding om oppfølging av stortingsvedtak som 
inneholder en anmodning til regjeringen (anmod
ningsvedtak), og om behandlingen av represen
tantforslag 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 oppføl
ging av slike vedtak, jf. Innst. S. nr. 168 (1998–99). 

Hittil har stortingsmeldingen blitt lagt frem 
samtidig med statsbudsjettet for det kommende 
året. I Innst. 128 S (2014–2015) til Meld. St. 4 
(2014–2015) ber komiteen om at tidspunktet for 
fremleggelsen av stortingsmeldingen endres. 
Komiteen mener det vil være mer hensiktsmessig 
om meldingen legges frem tre måneder senere. 
På den bakgrunn har regjeringen endret tids
punktet for fremleggelsen av meldingen. 

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal 
få en tydelig tilbakemelding om regjeringens opp
følging av de enkelte anmodnings- og utrednings
vedtak. Tilbakemelding gis i proposisjoner eller 
meldinger fra fagdepartementene. På den måte 
får fagkomiteene anledning til en ordinær behand

ling av spørsmålet om regjeringens oppfølging er 
tilfredsstillende. 

I departementenes årlige budsjettproposi
sjoner gis en fremstilling over hvordan samtlige 
anmodnings- og utredningsvedtak under det aktu
elle departement er fulgt opp. Fremstillingen skal 
også omfatte vedtak fra tidligere stortingssesjoner 
som Stortinget ikke har kvittert ut. 

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 
10 stortingssesjonene 

Stortingssesjon Antall vedtak 

2005–2006 9 

2006–2007 20 

2007–2008 24 

2008–2009 35 

2009–2010 8 

2010–2011 7 

2011–2012 33 

2012–2013 25 

2013–2014 82 

2014–2015 192 
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Vedtak nr. 46, 1. desember 2014 
1.2 Årets melding til Stortinget 

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser «Stortinget ber regjeringen om å ivareta de lang
fra de respektive departementer om oppfølging og tidsledige i forbindelse med endringer i dag

behandling av anmodningsvedtakene fra stor
tingssesjonen 2014–2015. Svarene er inntatt i 
kapittel 2 i meldingen. 

I kapittel 3 gjengis tilsvarende uttalelser fra de 
respektive departementer om oppfølging og 
behandling av anmodningsvedtak fra sesjonen 
2013–2014 som Stortinget etter behandlingen av 
statsbudsjettet for 2016 fortsatt ikke anser som til
fredsstillende utkvittert. 

pengeordningen og gjøre nødvendige tilpasnin
ger i regelverket eller kompensasjonsgraden, 
og komme tilbake til Stortinget med forslag til 
løsninger som ivaretar denne gruppen.» 

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Anmodningen ivaretas ved at Regjeringen 
Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor

tingssesjonen 2014–2015. 

Anmodningsvedtak i 
stortingssesjonen 2014–2015 

2.1 Arbeids- og sosialdepartementet 

Vedtak nr. 41, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen følge opp at Nav
kontorene styrker barneperspektivet, i tråd 
med formålsbestemmelsen i lov om sosiale tje
nester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og at 
arbeids- og velferdsetatens oppfølging av fami
lier med alvorlig syke barn bedres.» 

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«I Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetterminen 
2016 for Arbeids- og sosialdepartementet, 
s. 96–97, opplyses at det i rundskriv til lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvalt
ningen understrekes at det skal tas særlige 
hensyn til barns behov i alle vurderinger der 
tjenestemottaker har barn. Departementet 
opplyser der videre at det er satt i gang en 
rekke tiltak for at barns behov skal bli ivare
tatt, blant annet gir fylkesmennene i samar
beid med Arbeids- og velferdsdirektoratet vei
ledning til loven og landsomfattende opp
læring. Det blir også redegjort for tiltak for 
bedre oppfølging av familier med alvorlig syke 
barn. 

Arbeids- og sosialkomiteen har ikke hatt 
kommentarer til omtalen.» 

foreslår at personer som har mottatt dagpenger 
i mer enn 52 uker, skal kunne ta ferie i inntil fire 
uker uten at dette medfører trekk i dagpenge
utbetalingene. Forslaget er omtalt på s. 150 i 
Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetterminen 
2016 for Arbeids- og sosialdepartementet. 
Saken er ivaretatt med lovforslag omtalt på side 
21 i Prop. 11 L (2015–2016) Endringer i folke
trygdloven og enkelte andre lover (økning i 
grunnpensjon til gifte og samboende pensjonis
ter og andre endringer). 

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen slut
ter seg i Innst. 15 S (2015–2016) til forslaget fra 
Regjeringen.» 

Vedtak nr. 51, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide stati
stikk over ventetid for å komme inn på arbeids
markedstiltak.» 

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Det er utarbeidet ventetidsstatistikk. Statistik
ken er beskrevet på side 114 i Prop. 1 S (2015– 
2016) for budsjetterminen 2016 for Arbeids- og 
sosialdepartementet. 

Arbeids- og sosialkomiteen har ikke hatt 
kommentarer til omtalen.» 

Vedtak nr. 467, 24. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen særlig prioritere 
økning av plasser til det nye sammenslåtte til
taket Arbeidsforberedende trening (AFT).» 
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Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringens oppfølging av vedtak nr. 467 er 
omtalt på s. 114–115 i Prop. 1 S (2015–2016) for 
budsjetterminen 2016 for Arbeids- og sosial
departementet. Departementet vil komme til
bake til oppfølgingen av Stortingets vedtak nr. 
467 når det nye AFT-tiltaket er iverksatt. 

Arbeids- og sosialkomiteen har ikke hatt 
kommentarer til dette.» 

Vedtak nr. 516, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede om id-kort
ordningen (ordningen med HMS-kort) i bygg 
og renhold også kan legge til rette for at 
næringsdrivende kan gjøre sanntid-oppslag 
mot offentlige registre.» 

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Det vises til omtalen i Prop. 1 S (2015–2016) for 

Arbeids- og sosialkomiteen har ikke hatt 
kommentarer til dette.» 

2.2	 Barne-, likestillings- og inkluderings
departementet 

Vedtak nr. 15, 13. november 2014 

«Stortinget ber om at det våren 2015 utlyses 
nytt felles anbud på kjøp av faste barneverns
plasser for kommersielle og ideelle aktører. 
Forutsetningen for felles anbud er at det avkla
res en løsning for de ideelle aktørenes histo
riske pensjonsforpliktelser som følge av tid
ligere krav for å få levere barnevernstjenester. 
Dersom dette ikke er på plass, forutsettes det 
at det utlyses skjermet anbud for de ideelle i en 
tidsperiode på minimum 4 + 2 år. Hvis pen
sjonsutfordringene løses i avtaleperioden, gis 
det en gjensidig oppsigelsesmulighet som gir 
forutsigbarhet for begge parter.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

budsjetterminen 2016 for Arbeids- og sosial
departementet, s. 217. Forslag om å gi også «I Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger 
andre enn tilsynsmyndighetene tilgang til sann og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015, kapit
tidsoppslag for å kontrollere at HMS-kort fort
satt fyller gyldighetskravene har vært på høring. 
Saken er nå under vurdering i departementet. 

Arbeids- og sosialkomiteen har ikke hatt 
kommentarer til dette.» 

Vedtak nr. 584, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
fremme sak om beslutningsgrunnlag for Pro
sjekt 2 som skal beskrive hva som skal leve
res, fremdrift og økonomiske forutsetninger. 
Stortinget ber samtidig regjeringen presen
tere rammene for den videre strategien for 
modernisering av Navs IKT-systemer med 
hensyn til fremdrift og økonomiske forutset
ninger.» 

Arbeids- og sosialdepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«I Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetterminen 
2016 for Arbeids- og sosialdepartementet, side 
94–95, opplyses det at departementet vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte 
etter at KS2 for Prosjekt 2 er gjennomført. 

tel 2.8, under Andre saker side 132–133 beskri
ves oppfølgingen av vedtaket. Det vises i tilba
kemeldingen til at regjeringen har nedsatt et 
ekspertutvalg som skal utrede ulike spørsmål 
knyttet til statlig kompensasjon for ideelle leve
randørers historiske pensjonskostnader innen
for de ulike departementers sektoransvar. 
Videre står det at regjeringen avventer utval
gets konklusjon om de ideelle aktørenes histo
riske pensjonskostnader. Ekspertutvalgets 
konklusjon vil trolig ikke foreligge før i 2016. 
Regjeringen vil derfor følge opp anmodnings
vedtak nr. 15 ved å legge opp til at Bufdir utly
ser skjermet anbud for de ideelle aktørene i en 
tidsperiode på minimum 4+2 år. Hvis pensjons
utfordringene løses i avtaleperioden, vil det gis 
en gjensidig oppsigelsesmulighet som gir for
utsigbarhet for begge parter. 

Stortinget behandlet tilbakemeldingen i 
Innst. 360 S (2014–2015), punkt 3.1.3 under 
Komiteens merknader, s. 36. Komiteen tok 
omtalen til etterretning. 

I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.4 
beskrives oppfølgingen med følgende tillegg: 
«BLD viser no til at anbodet er i gang og utvalet 
er satt ned med mandat som føresett». Komiteen 
har ikke hatt kommentarer til denne omtalen.» 
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Vedtak nr. 16, 13. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen, når nytt felles 
anbud på kjøp av faste barnevernsplasser blir 
utlyst, å legge til grunn at kontraktene gjøres 
langsiktige/løpende, med jevnlig kontrakts
oppfølging og gjensidig oppsigelsesmulighet 
som ivaretar barnas behov for langsiktighet.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger 

det har vært gjennomført en felles anbudskon
kurranse på kjøp av faste barnevernsplasser. 

Stortinget behandlet tilbakemeldingen i 
Innst. 360 S (2014–2015), punkt 3.1.3 under 
Komiteens merknader, s. 36. Komiteen tok 
omtalen til etterretning. 

Det vises til omtalen av oppfølgingen av 
anmodningsvedtak nr. 15. Regjeringen vil 
komme tilbake til oppfølgingen av anmodnings
vedtak nr. 16.» 

Vedtak nr. 47, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet 
med økt rekruttering av fosterhjem, slik at 
barn ikke må stå i uforsvarlig lange køer i ven
ting på et hjem.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.6 
beskrives oppfølgingen av vedtaket. Det blir 
her presisert at fosterhjemsrekruttering er en 
av hovedprioriteringene til Bufetat i 2015. Til 
tross for økt rekruttering av fosterhjem i første 
halvdel av 2015, er det fortsatt barn og unge 
som venter lenge på fosterhjem. Det ble videre 
omtalt at regjeringen planlegger å legge frem 
en melding til Stortinget om forster
hjemsomsorgen innen utgangen av 2015. Mel
dingen til Stortinget om fosterhjemsomsorgen 
er først ventet lagt frem våren 2016. Dette ble 
meddelt Stortinget i BLDs Prop. 29 S (2015– 
2016), under punkt 3 Andre saker. Jamfør 
omtale under vedtak nr. 440, 4. juni 2014 neden

for. Komiteen har ikke hatt kommentarer til 
denne omtalen.» 

Vedtak nr. 48, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte gi en 
oversikt over den samlede kapasiteten til å ta 
imot flyktninger i alle landets kommuner.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 4. januar 2016: 

og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015, kapit
tel 2.8, under Andre saker side 133 beskrives S (2014–2015) og Innst. 121 S (2014–2015). 
oppfølgingen av vedtaket. Anmodningsvedtak Det vises til omtale i Prop. 119 S (2014– 
nr. 16 gjelder kontrakter som skal inngås etter at 2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:18 

statsbudsjettet 2015, punkt 2.8 Barne-, likestil
lings- og inkluderingsdepartementet – Andre 
saker, side 84. Her omtales tiltak som er iverk
satt for å øke bosettingen, herunder styrking 
av integreringstilskuddet med 250 mill. kroner 
i 2014 og styrking av tilskuddet til utleieboliger. 
Videre omtales igangsetting av prøveprosjekt i 
Hordaland og Østfold hvor de to fylkesmanns
embetene har overtatt oppgaven fra IMDi med 
få kommunene i sine fylker til å bosette flykt
ninger i samsvar med behovet.Tilbakemeldin
gen gir også en oversikt over hvor mange kom
munene ble anmodet om å bosette i 2014 samt 
hvor mange de vedtok å bosette. 

Finanskomiteen skriver i Innst. 360 S 
(2014–2015), punkt 3.1.3 at «Komiteen tar 
omtalen til etterretning.» 

Vedtak nr. 55, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike 
modeller for å kunne kombinere kontantstøtte 
og barnehage.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.8, frem
kommer BLDs vurdering av ulike modeller for 
å kunne kombinere kontantstøtte og barne
hage. Modeller som gir økt fleksibilitet til å 
kombinere deltidsplass i barnehage med kon
tantstøtte innebærer en økning i utgiftene til 
kontantstøtte. Etter en samlet vurdering til
rådde BLD ikke en slik omlegging. Komiteen 
har ikke hatt kommentarer til denne omtalen.» 
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Vedtak nr. 218, 10. desember 2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme 
forslag for Stortinget om at alle barn skal tilbys «I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.11 
en egen samtaletime hos familievernet når for
eldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.9 og 
under Programkategori 11.10, side 85, er det 
redegjort for arbeidet med å gi flere barn tilbud 
om samtale i forbindelse med mekling. Det 
varsles at BLD i samarbeid med Barne-, ung
doms- og familieetaten utreder hvordan barns 
mulighet for å bli hørt ved samlivsbrudd skal 
styrkes. Departementet vil komme tilbake til 
Stortinget med dette på egnet måte. 

I Innst. 14 S (2015–2016) fra familie- og kul
turkomiteen side 43 uttaler komiteen følgende: 

«Barn har rett til å bli hørt etter barneloven, 
Barnekonvensjonen og Grunnloven. Barn skal 
få uttale seg og få sin mening vektlagt. Komiteen 
vil peke på at det er satt av midler for å øke antall 
barn som får tilbud om å møte til samtale i for
bindelse med mekling ved foreldrenes samlivs
brudd, og mener det er viktig at meklingsinstan
sen gjør foreldrene oppmerksomme på barnets 
rett til å bli hørt.» 

BLD vil følge opp komiteens merknad i sty
ringsdialogen med Bufdir.» 

Vedtak nr. 219, 10. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet 
med økt rekruttering av fosterhjem, slik at barn 
ikke må stå i uforsvarlig lange køer i venting på et 
hjem.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«Oppfølgingen av anmodningsvedtaket inngår i 
beskrivelsen av anmodningsvedtak nr. 47 over.» 

Vedtak nr. 436, 3. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen senest i løpet av 
2016 etablere en gratis tilgjengelig informa
sjonsportal for dagligvarer med nødvendig 
elektronisk informasjon om varer ment for salg 
i detaljhandel innen dagligvarer.» 


 beskrives oppfølgingen av vedtaket. BLD har 
startet utviklingen av en informasjonsportal for 
dagligvarer. Det operative ansvaret er lagt til 
Forbrukerrådet. Første fase av arbeidet ble 
gjennomført i 2015, hvor man fikk avklart 
grunnleggende forutsetninger for utvikling av 
portalen, og utformet kravspesifikasjon for 
utviklingsprosjektet som skal gjennomføres i 
2016. Det er bevilget midler til utviklingsarbei
det i 2015, samt til utvikling og oppstart av den 
nye dagligvareportalen i 2016. 

Komiteen har ikke hatt kommentarer til 
denne omtalen.» 

Vedtak nr. 666, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om opplys
ningsplikten og taushetsplikten i tilstrekkelig 
grad åpner for nødvendig informasjonsinnhen
ting i saker etter § 4-4, eller om det bør gjøres 
endringer i lovverket, og komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.12 
beskrives oppfølgingen av vedtaket. Det infor
meres her om at departementet har igangsatt 
et arbeid for å vurdere om opplysningsplikten 
og taushetsplikten i tilstrekkelig grad åpner for 
nødvendig innhenting av informasjon i saker 
etter barnevernloven § 4-4, eller om det bør gjø
res endringer i lovverket. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
Komiteen har ikke hatt kommentarer til denne 
omtalen.» 

Vedtak nr. 798, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen etablere et ekstra
tilskudd til kommuner som tar i mot flyktnin
ger og personer med opphold på humanitært 
grunnlag utover det folketallet i kommunen til
sier og utover IMDIs anmodninger. Tilskuddet 
tilpasses en økning i bevilgningen på 50 mill. 
kroner i 2015.» 
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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 4. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 
8:135 S (2014–2015). 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar
tementet har i Prop. 1 S (2015–2016), Del I, 
punkt 3.13, s. 32 omtalt at regjeringen har inn
ført et todelt ekstratilskudd til kommuner ved 
bosetting av flyktninger. Kommuner som tar 
imot flere flyktninger enn anmodningen fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
får én sats, mens kommuner som i tillegg tar 
imot flere flyktninger, enn folketallet i kommu
nen tilsier, får en høyere sats. Kommunal- og 
forvaltningskomiteen har i Innst. 16 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen av 
vedtaket.» 

Vedtak nr. 799, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2016, om å foreslå ytter
ligere tiltak for å stimulere integrerings- og 
bosettingsarbeidet i kommunene, herunder 
vurdere forslag fra KS.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 4. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Doku
ment 8:135 S (2014–2015). 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar
tementet har i Prop. 1 S (2015–2016), Del I, 
punkt 3.14, s. 32 omtalt at regjeringen foreslår 
50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommu
ner i forbindelse med bosetting av flyktninger 
også i 2016. Regjeringen foreslo også å styrke 
det særskilte tilskuddet ved bosetting av ens
lige mindreårige flyktninger med 25 mill. kro
ner i 2016. 

Kommunal- og forvaltningskomiteen har i 
Innst. 16 S (2015–2016) ingen merknader til 
oppfølgningen av vedtaket.» 

2.3 Finansdepartementet 

Vedtak nr. 40, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
en helhetlig næringspolitikk for finansnærin
gen som en del av finansmarkedsmeldingen.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Vedtaket er fulgt opp i Meld. St. 22 (2014– 
2015) Finansmarknadsmeldinga 2014, kapittel 
3. Regjeringen peker i meldingen på viktige 
trekk ved politikken for det norske finansmar
kedet og på at også den politikken som blir ført 
på andre områder, er viktig for rammevilkå
rene for finansnæringen i Norge. Regjeringen 
vil komme tilbake til ulike sider av temaet i 
senere finansmarkedsmeldinger.» 

Vedtak nr. 42, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen i fremtidige nasjo
nalbudsjett videreutvikle omtalen av bærekraf
tig utvikling med vekt på grønn vekst.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Anmodningsvedtaket er fulgt opp gjennom en 
utvidet og videreutviklet omtale av bærekraftig 
utvikling og grønn vekst i kapittel 3.7 i Nasjo
nalbudsjettet 2016. Finanskomiteen hadde ikke 
merknader til omtalen.» 

Vedtak nr. 54, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utrede en modell 
for formuesskatt der arbeidende kapital fritas 
for beskatning.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Meld. St. 4 (2015–2016) Bedre skatt – en skatte
reform for omstilling og vekst, pkt. 12.4.2, inne
holder en kort omtale av arbeidende kapital. 
Omtalen peker på ulike problemstillinger med 
et slikt formuesskattefritak og at disse må utre
des grundig. Regjeringen varsler at den i bud
sjettet for 2017 vil komme tilbake med en nær
mere vurdering av målrettede lettelser for 
næringsrelatert kapital.» 

Vedtak nr. 56, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere en avgift 
på plast basert på fossilt CO2-innhold, og sam
tidig unnta bioplast fra avgiften. Regjeringen 
bes om å vurdere om en slik avgift kan erstatte 
dagens grunnavgift på engangsemballasje.» 
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Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Vedtaket er fulgt opp i Prop. 1 LS (2015– 
2016) Skatter, avgifter og toll 2016, avsnitt 9.17. 
Regjeringen støtter i utgangspunktet 
endringer i avgiftsopplegget som kan gi posi
tive miljøeffekter, men mener at vesentlige 
forutsetninger for endringsforslaget ikke er til 
stede. Regjeringen frarår derfor forslaget. Let
telser for bioplast i grunnavgiften på engang
semballasje for drikkevarer vil komplisere 
avgiften og være krevende å kontrollere for 
Skatteetaten. Samtidig er det usikkert om en 
slik lettelse vil ha noen miljøeffekt av betyd
ning. En ny avgift på all fossil plast ville inne
bære at det avgiftspliktige vareomfanget blir 
meget stort. En slik  avgiftsomlegging vil gi 
større administrative og økonomiske konse
kvenser for et stort antall nye særavgiftsplik
tige og være vanskelig for Skatteetaten å kon
trollere. 

Stortinget sluttet seg til regjeringens for
slag, jf. Innst. 3 S (2015–2016) Innstilling fra 
finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016, 
avsnitt 9.17.» 

Vedtak nr. 57, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere en modell 
for avgiftsendringer eller en incentivordning 
som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går 
på biodrivstoff.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Vedtaket er fulgt opp i Meld. St. 1 (2015–2016) 
Nasjonalbudsjettet 2016, punkt 3.6.5. 

Finanskomiteen tok omtalen til orientering, 
jf. Innst. 2 S (2015–2016) og Innst. 5 S (2015– 
2016). 

I tråd med avtalen mellom regjeringsparti
ene og Kristelig Folkeparti og Venstre om 
statsbudsjettet for 2016 er det fattet følgende 
anmodningsvedtak, jf. Innst. 2 S (2015–2016): 
«Stortinget ber regjeringen gi en reduksjon i lan
dingsavgiftene på 25 pst. for fly som bruker 
25 pst. bærekraftig biodrivstoff. Regjeringen tar 
sikte på å erstatte denne ordningen med et omset
ningskrav for bærekraftig biodrivstoff i flydriv
stoff fra 1. januar 2018.” 

Vedtak nr. 59, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 
avgiften på elektrisk kraft bør avgrenses med 
redusert sats i lys av at det etableres ny, energi
intensiv virksomhet utenfor tradisjonell indu
stri, bl.a. datasentre, og legge frem et forslag i 
statsbudsjettet for 2016.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Vedtaket er fulgt opp i Prop. 1 LS (2015–2016) 
Skatter, avgifter og toll 2016, avsnitt 9.6. Regje
ringen foreslår der at datasentre med uttak 
over 5 MW ilegges avgift på elektrisk kraft med 
redusert sats 0,48 øre per kWh. Den reduserte 
satsen foreslås iverksatt når departementet 
bestemmer, i påvente av nødvendige avklarin
ger om anvendelse av regler for offentlig støtte 
(EØS). Forslag til nærmere bestemmelser om 
gjennomføring av redusert sats for datasentre 
har vært på høring ved Toll- og avgiftsdirekto
ratet. 

Stortinget sluttet seg til regjeringens for
slag, jf. Innst. 3 S (2015–2016) Innstilling fra 
finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016, 
avsnitt 9.6.» 

Vedtak 62, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre 
halv veibruksavgift på bioetanol i Revidert 
nasjonalbudsjett for 2015. Det bes særlig om at 
det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-retts
lige, miljømessige og økonomiske konsekven
ser av endringene.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 120 LS (2014–2015) 
kap. 5 og under presentasjonen av gjennom
gangen av kjøretøy- og drivstoffavgiftene 
Meld. St. 2 (2014–2015) Revidert nasjonalbud
sjett 2015 (RNB). Det fremgår av omtalen i 
meldingen at anmodningsvedtaket ikke ble 
fulgt opp i RNB 2015 under henvisning til de 
EØS-rettslige sider av saken. Isteden foreslo 
regjeringen å redusere veibruksavgiften på 
mineralolje (autodiesel) og biodiesel. 

i 
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I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2015 vedtok Stortinget å begrense veibruksav
giften på drivstoff til bare å omfatte bensin og 
mineralbasert diesel, med iverksettelse fra 
1. oktober 2015, se Innst. 360 S (2014–2015). 
Bioetanol og biodiesel faller etter dette utenfor 
avgiftsplikten, og det vil videre kunne gjøres 
forholdsmessig fradrag for etanol og biodiesel 
som blandes inn i henholdsvis bensin og mine
ralbasert diesel. Med virkning fra samme tids
punkt vedtok Stortinget også å innføre vei
bruksavgift på biodrivstoff som rapporteres 
inn som en del av omsetningskravet etter for
skrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i 
bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter (produktforskriften) § 3-3, 
etter de satser som gjelder for bensin og mine
ralolje. Endringene ble gjennomført med virk
ning fra 1. oktober 2015 gjennom forskrift 
30. september 2015 nr. 1136 om endring av for
skrift om særavgifter. 

Endringene er omtalt i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Finansdepartementet. Finanskomi
teen tok omtalen til etterretning, jf. Innst. 5 S 
(2015–2016).» 

Vedtak nr. 63, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
arbeidet med mer gunstige avskrivinger på 
vindkraftanlegg også vurdere avskrivings
regler for vindkraft med 40 prosent merav
skriving over de fire første år.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Regjeringen har redegjort for sitt syn i Prop. 
120 LS (2014–2015) Endringar i skatte-, avgifts- 
og tollovgivinga, kap. 10 Endringar i avskri
vingsreglane for vindkraft. 

Finanskomiteens flertall sluttet seg til 
regjeringens forslag om ikke å innføre 40 pro
sent meravskrivninger for vindkraft over de 
fire første år, jf. Innst. 355 L (2014–2015).» 

Vedtak nr. 305, 15. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen med virkning fra 
1. januar 2015 om å øke grensen for avgiftsfri 
import til 350 kroner og fastsette at transport- 
og forsikringskostnader skal medregnes ved 
fastsettelsen av varens verdi.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at 
Finansdepartementet med virkning fra 
1. januar 2015 endret forskrift 17. desember nr. 
1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskrif
ten) i tråd med vedtaket. Endringen er omtalt i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartemen
tet. Finanskomiteen tok omtalen til etter
retning, jf. Innst. 5 S (2015–2016).» 

Vedtak nr. 306, 15. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen øke fradraget i 
vektavgiftsgrunnlaget i engangsavgiften til 
26 pst. for ladbare hybridbiler med virkning fra 
1. januar 2015.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Anmodningsvedtaket ble fulgt opp gjennom 
forskrift 17. desember 2014 nr. 1769 om end
ring av forskrift om engangsavgift på motor
vogner som gjelder fra 1. januar 2015. Anmod
ningsvedtaket ble omtalt i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Finansdepartementet. Finanskomi
teen tok omtalen til etterretning, jf. Innst. 5 S 
(2015–2016).» 

Vedtak nr. 398, 5. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere virkemidler 
for å styrke insentivene til ansattes medeierskap 
og fremme dette for Stortinget på egnet måte.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«I Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og 
toll 2016, del IV kap. 30 Omtalesaker, ble ved
takene kommentert samlet slik: 

«Som ledd i oppfølgingen av anmodnings
vedtakene vil Regjeringen vurdere ulike virke
midler for å styrke insentivene til ansattes med
eierskap. Regjeringen vil også vurdere ordning 
med konto for langsiktig aksjesparing (KLAS), 
som tidligere har vært utredet av Aksjonær
foreningen i samarbeid med Oslo Børs og VPS. 
Regjeringen vil utrede disse spørsmålene i 
sammenheng, og komme tilbake til Stortinget 
på et senere tidspunkt.» 

Finanskomiteen tok omtalen til orientering, 
jf. Innst. 5 S (2015–2016) og Innst. 4 L (2015– 
2016).» 
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Vedtak nr. 399, 5. februar 2015 Vedtak nr. 483, 26. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede modeller, «Stortinget ber regjeringen på egnet måte 

 legge til rette for at skattemyndighetene intenderiblant KLAS (Konti for Langsiktig Aksjespa

ring), slik at det blir enklere for folk flest å inves
tere i aksjer og eierskap i norske bedrifter.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«I Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og 
toll 2016, del IV kap. 30 Omtalesaker, ble ved
takene kommentert samlet slik: 

«Som ledd i oppfølgingen av anmodnings
vedtakene vil Regjeringen vurdere ulike virke
midler for å styrke insentivene til ansattes med
eierskap. Regjeringen vil også vurdere ordning 
med konto for langsiktig aksjesparing (KLAS), 
som tidligere har vært utredet av Aksjonær
foreningen i samarbeid med Oslo Børs og VPS. 
Regjeringen vil utrede disse spørsmålene i 
sammenheng, og komme tilbake til Stortinget 
på et senere tidspunkt.» 

Finanskomiteen tok omtalen til orientering, 
jf. Innst. 5 S (2015–2016) og Innst. 4 L (2015– 
2016).» 

Vedtak nr. 482, 26. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
legge til rette for at alle selskaper som driver 
transportvirksomhet i Norge, svarer merver
diavgift til den norske staten etter norske 
regler.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2015– 
2016), del II under kap. 1600 Finansdeparte
mentet, avsnittet Budsjett 2016, uttalt at en i 
utgangspunktet mener gjeldende merverdiav
giftsregler er godt tilpasset utviklingen i trans
portbransjen. Merverdiavgiftsregelverket er i 
utgangspunktet nøytralt ved at norske og uten
landske selskaper må følge de samme reglene, 
ved både innenlandsk og internasjonal trans
port. Departementet vil undersøke nærmere 
om det finnes egnede måter å utvikle mer
verdiavgiftsregelverket på og komme tilbake til 
Stortinget når det er gjort nærmere utrednin
ger.» 

siverer kontrollen med transportnæringen for 
å hindre skatteunndragelser og ytterligere 
konkurransevridning til fordel for utenlandske 
transportører.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2015– 
2016), del I punkt 4.4, orientert Stortinget om 
at departementet innenfor sitt ansvarsområde, 
i samarbeid med Skatteetaten, vil fortsette 
arbeidet med å finne løsninger for å bedre kon
trollen med transportnæringen, i tråd med 
Stortingets anmodningsvedtak. Her ble det 
videre fremholdt at det med grunnlag i rappor
ten «Kabotasje på veg i Norge», som ble levert 
til samferdselsministeren i mars 2014, er ned
satt en samarbeidsgruppe som er ledet av Veg
direktoratet og har deltakere fra Politiet, 
Arbeidstilsynet, Tolldirektoratet og Skatte
direktoratet. I denne sammenheng vil det også 
kunne bli aktuelt for Finansdepartementet, i 
samråd med Samferdselsdepartementet, å gi 
denne gruppen i oppdrag å vurdere ulike tiltak 
som kan bidra til å intensivere kontrollen av 
transportnæringen. Departementet vil på 
denne bakgrunn komme tilbake til oppfølgin
gen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 513, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede om Skatte
etaten kan få bedre muligheter til å innhente 
relevant informasjon og sikre bevis, blant annet 
gjennom beslag.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet opplyste i Prop. 1 S 
(2015–2016) at det vil etablere en arbeids
gruppe for å utrede forslagene i vedtak 513– 
515. Departementet samarbeider nå med 
Skattedirektoratet om dette og tar sikte på å 
komme med forslag til aktuelle oppfølgings
punkter våren 2016.» 
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Vedtak nr. 514, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag som 
kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele 
informasjon, som for eksempel ileggelse av 
skjerpet tilleggsskatt og manglende levering av 
selvangivelse, med andre offentlige etater, for å 
bekjempe svart virksomhet.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet opplyste i Prop. 1 S 
(2015–2016) at det vil etablere en arbeids
gruppe for å utrede forslagene i vedtak 513– 
515. Departementet samarbeider nå med 
Skattedirektoratet om dette og tar sikte på å 
komme med forslag til aktuelle oppfølgings
punkter våren 2016.» 

Vedtak nr. 515, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede om 
systemet med skatteattest kan bedres, slik at 
skatteattestene blir gyldige i sanntid og der
med blir et bedre virkemiddel i arbeidet mot 
svart virksomhet.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet opplyste i Prop. 1 S 
(2015–2016) at det vil etablere en arbeids
gruppe for å utrede forslagene i vedtak 513– 
515. Departementet samarbeider nå med 
Skattedirektoratet om dette og tar sikte på å 
komme med forslag til aktuelle oppfølgings
punkter våren 2016.» 

Vedtak nr. 517, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre hold
ningsskapende tiltak som kan bevisstgjøre for
brukerne på at kjøp av svarte varer og tjenester 
er ulovlig og innebærer støtte til kriminell virk
somhet.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet opplyste i Prop. 1 S 
(2015–2016) at det ville følge opp vedtaket 
overfor Skatteetaten. Dette er nå gjort i tilde
lingsbrevet for 2016 til Skattedirektoratet. Eta
ten blir der bedt om å gjennomføre holdnings
skapende tiltak som nevnt i vedtaket. Skatte

etaten deltar også i Samarbeid mot svart 
økonomi (SMSØ), sammen med NHO, LO, 
Unio, YS og KS. Gjennom SMSØ vil etaten i 
2016 også gjennomføre holdningsskapende til
tak for å bevisstgjøre forbrukerne til å handle 
«hvitt».» 

Vedtak nr. 595, 5. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen be Norges Bank 
vurdere om det kan igangsettes en utarbei
delse av forventningsdokument for menneske
rettigheter, og hvilke områder innen menne
skerettigheter det er mulig å inkludere i et slikt 
dokument.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«I Meld. St. 1 (2015–2016) Nasjonalbudsjettet 
2016 viser Finansdepartementet til at det i brev 
av 23. juni 2015 ble rettet en slik henvendelse til 
Norges Bank og bedt om bankens vurderinger 
innen 1. februar 2016. Stortinget vil bli orien
tert om Norges Banks vurderinger av et for
ventningsdokument om menneskerettigheter i 
meldingen om forvaltningen av Statens pen
sjonsfond våren 2016.» 

Vedtak nr. 602, 5. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre 
åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke 
innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og 
hvitvasking. Et slikt register må følge opp Finan
cial Action Task Forces anbefalinger fra 2012 
om internasjonale standarder for bekjempelse 
av hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansi
ering og spredning, og registeret må også følge 
opp EU-reguleringen på dette området.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2015– 
2016), del I punkt 4.6, orientert Stortinget om 
at regjeringen 6. februar 2015 nedsatte et 
hvitvaskingslovutvalg som blant annet har fått i 
mandat å vurdere nødvendige endringer i 
hvitvaskingsregelverket for å følge opp FATFs 
anbefalinger og kommende EØS-regler som 
svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. En 
vurdering av hvordan informasjon om reelt 
eierskap skal kunne gjøres tilgjengelig i et 
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offentlig register, inngår i utvalgets andre del
utredning, som skal leveres i august 2016. 
Departementet vil på denne bakgrunn komme 
tilbake til oppfølgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 790, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for 
implementering av skattefradrag for ENØK i 
husholdningene.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Regjeringen fremmet forslag om slikt skatte
fradrag for ENØK-tiltak i Prop. 1 LS (2015– 
2016) Skatter, avgifter og toll 2016. 

Stortinget sluttet seg til forslaget.» 

Vedtak nr. 792, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå effek
ten av forskriften for LLR-rapportering målt 
mot Stortingets målsetting om å synliggjøre 
uønsket skattetilpasning og sikre at relevante 
opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra 
datterselskaper og støttefunksjoner i tredje
land fremkommer i regnskapet. Stortinget ber 
regjeringen også vurdere hvordan det kan eta
bleres et tilsyn med rapporteringspliktige etter 
LLR-regelverket.» 

Finansdepartementet uttaler i brev 20. januar 2016: 

«Finansdepartementet har i Prop. 1 S (2015– 
2016), del I punkt 4.7, orientert Stortinget om 
videre arbeid med saken. Det er blant annet 
vist til at regjeringen vil søke å få målt effekten 
av LLR-forskriften, målt opp mot Stortingets 
målsetting om å synliggjøre uønsket skatte
tilpasning, i forbindelse med den evaluerin
gen som er varslet i Prop. 1 LS (2013–2014). 
Videre vil regjeringen få utredet hvordan rele
vante opplysninger knyttet til LLR-rapporte
ringen fra datterselskap og støttefunksjoner i 
tredjeland, skal kunne framkomme i regnska
pet, samt mulige tilsynsordninger, med sikte 
på å legge frem nødvendige regelendringer i 
løpet av 2016. Departementet vil på denne 
bakgrunn komme tilbake til oppfølgingen av 
vedtaket.» 

2.4 Forsvarsdepartementet 

Vedtak nr. 419, 17. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig lage 
retningslinjer for hvordan lokalt ansatte tol
ker/personell skal ivaretas i forbindelse med 
utenlandsoperasjoner.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 15. desember 
2015: 

«Forsvarsdepartementet har i Prop. 1 S (2015– 
2016) gitt en nærmere orientering om arbeidet 
med utvikling og implementering av retnings
linjer for ansettelse av lokalt personell i uten
landsoperasjoner. Stortinget hadde ingen kom
mentarer til dette ved behandlingen av 
Innst. 7 S (2015–2016).» 

2.5 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 45, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen medvirke til at hel
seforetakene følger opp HelseOmsorg21-strate
giens målsettinger om mer innovative innkjøp.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Flere av anbefalingene i HelseOmsorg21
strategien er fulgt opp av Helse- og omsorgs
departementet eller andre departementer, 
gjennom bl.a. styringsdokumenter og meldin
ger til Stortinget. I oppdragsdokumentet for de 
regionale helseforetakene for 2015 er det gitt 
følgende oppdrag innen innovative anskaffel
ser: «Mål 2015: Gjennomført før-kommersielle 
prosjekter som en del av oppfølgingen av 
«Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige 
anskaffelser» fra 2012.» Regjeringen har lagt 
fram en handlingsplan som konkretiserer hvor
dan regjeringen følger opp de ti prioriterte sats
ningsområdene i HelseOmsorg21-strategien 
på kort og lengre sikt. HelseOmsorg21-strate
gien er skrevet av og for alle aktørene som har 
ansvar for å bidra til forskning og innovasjon i 
helse og omsorg. Det betyr at mye av oppføl
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gingsarbeidet skjer i regi av involverte aktører, 
inkludert de regionale helseforetakene.» 

Vedtak nr. 71, 2. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge fram en hel
hetlig utredning om taxfree-ordningen i inne
værende stortingsperiode, inkludert en gjen
nomgang av de sosialpolitiske perspektivene.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet vil komme 
nærmere tilbake til hvordan Stortingets vedtak 
skal følges opp.» 

Vedtak nr. 337, 16. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
redegjøre for hvordan regjeringen vil løse de 
IKT-utfordringene i helsevesenet som denne 
innstillingen viser, jf. Innst. 67 S (2014–2015).» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Fra 1. januar 2016 etableres Direktoratet for 
e-helse. Direktoratet for e-helse har nasjonal 
myndighet og premissgiverrolle på e-helseom
rådet og skal være en pådriver i utviklingen av 
digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. 
Som myndighet skal etaten ivareta en forutsig
bar IKT-utvikling gjennom strategisk styring og 
nasjonal samordning i hele helse- og omsorgs
sektoren. Myndighetsrollen skal styrkes gjen




antibiotika på alle typer resepter, på en måte 

nom utvikling av nye modeller for bruk av øko
nomiske og regulerende virkemidler. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å eta
blere et samarbeid med kommunene, regio
nale helseforetak og Norsk Helsenett SF, for å 
vurdere ny virkemiddelbruk for å styrke gjen
nomføringsevnen på IKT-feltet. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag, i sam
arbeid med sektorens aktører, å utrede framti
dens helseinformasjonssystem. Utredningen 
er en oppfølging av Meld. St. 9 (2012–2013) Én 
innbygger – én journal. Helsedirektoratet har 
levert forstudierapport. 

1. juli 2015 ble det vedtatt en forskrift for 
IKT-standarder. Forskriften trådte i kraft 1. sep
tember, og er hjemlet i den nye pasientjournal
loven. Forskriften tydeliggjør for leverandører 
og helse- og omsorgstjenesten hvilke krav som 
stilles til IKT-systemene. Innholdet i forskriften 
er en start, og forskriften skal være dynamisk 
og utvikles over tid, i takt med utvikling og 
behov i sektoren. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil i Kom
munal- og moderniseringsdepartementet sin 
varslede stortingsmelding om digitalisering 
orientere Stortinget om retning for det videre 
arbeidet med styrkning av gjennomførings
evnen på IKT-området i helse- og omsorgs
sektoren.» 

Vedtak nr. 423, 17. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2015 
fremme en handlingsplan i helsevesenet mot 
utbredelse av antibiotikaresistente bakterier, 
jamfør tiltaksområder under Helsedeparte
mentets ansvarsområder i «Rapport fra tverr
sektoriell ekspertgruppe, Folkehelseinstituttet 
2014», med mål om å redusere antibiotikabru
ken i befolkningen med 30 prosent innen utlø
pet av 2020.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet lanserte 
planen i januar 2016.» 

Vedtak nr. 425, 17. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre 
krav om diagnosekoder ved forskrivning av 

som ivaretar personvernet.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helsedirektoratet har vurdert mulige løs
ninger for å kunne innføre krav om diagnose
koder på alle antibiotikaresepter. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil på egnet måte 
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komme tilbake til Stortinget med en redegjø
relse for videre oppfølging av saken.» 

Vedtak nr. 429, 17. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekven
ser for EØS-avtalen, småskalaprodusenter og 
nasjonal alkohol- og næringsmiddellovgivning 
ved innføring av krav om merking av alkohol
holdig drikk.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helse- og omsorgsdepartementet er i gang 
med å utrede konsekvenser i tråd med anmod
ningsvedtaket. Arbeidet omfatter utredning av 
i hvilken grad EØS-avtalen åpner for at det kan 
fastsettes nasjonale krav om merking av alko
holholdige drikkevarer med ingrediensliste og 
næringsdeklarasjon. Departementet vil videre 
vurdere hvilke endringer som må gjøres i 
eksisterende regelverk, som matinformasjons
forskriften og alkohollovgivningen, ved en 
eventuell innføring av slike nasjonale krav. 
Arbeidet vil også omfatte utredning av konse
kvenser for småskalaprodusenter. Videre 
arbeid i EU om mulig regelverksutvikling på 
området vil fortsatt bli fulgt opp aktivt.» 

Vedtak nr. 494, 9. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til 
endring av helse- og omsorgstjenesteloven 
som fastsetter en plikt for kommunene til å 
tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens, gjeldende fra 1. januar 
2020.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Regjeringen vil fremme forslag til endring 
av helse- og omsorgstjenesteloven som fastset
ter en plikt for kommunene til å tilby et dag

aktivitetstilbud til hjemmeboende personer 
med demens, gjeldende fra 1. januar 2020.» 

Vedtak nr. 495, 9. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at fylkes
mennene aktivt informerer kommunene om til
skuddsordningen og om det mangfold av 
muligheter som finnes for innretning av dag
aktivitetstilbudet.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helsedirektoratet har allerede i oppdrags
brev både i 2014 og 2015 anmodet fylkesmann
sembetene om å forsteke innsatsen for å spre 
informasjon og kunnskap om tilskuddsordnin
gen og det mangfold som finnes av muligheter 
for innretning av dagaktivitetstilbud, samt 
følge opp kommuner som ikke har søkt på ord
ningen. Helsedirektoratet vil vektlegge dette 
også i oppdragsbrev for 2016.» 

Vedtak nr. 591, 4. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med 
opptrappingsplanen for rusfeltet, varslet høs
ten 2015, se nærmere på tilbudene til de mest 
hjelpetrengende rusavhengige, og herunder 
vurderer ytterligere tiltak enn de som i dag 
eksisterer for å sikre lavterskeltilbud med med
ikamentell behandling der dette er formålstjen
lig.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen har i Prop. 15 S (2015–2016) Opp
trappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) 
fremmet en helhetlig opptrappingsplan som 
omhandler de tre innsatsområdene tidlig inn
sats, behandling og ettervern/oppfølgingstje
nester. Videre har regjeringen foreslått å prio
ritere fem tiltak/målsetninger, hvorav det ene 
er direkte knyttet til de mest hjelpetrengende: 

Åpne mottakssentre i de største byene og 
sørge for økt utbygging av oppsøkende 
behandlingsteam etter modell av ACT-team, 
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lavterskel substitusjonsbehandling etter 
modell av LASSO og lavterskeltilbud etter 
modell av Gatehospitalet.» 

Vedtak nr. 624, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle kom
muner har kunnskap om, og kan tilby nødven
dig hjelp og veiledning til personer som har 
utfordringer med sinnemestring, eller som er 
dømt for vold eller seksuelle overgrep.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

I Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 
Et liv uten vold (2014–2017), er ett av tiltakene 
å spre sinnemestringsmodellen som er utviklet 
ved Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, 
fengsels- og rettspsykiatri videre. Det er fra og 
med 2014 bevilget 5 mill. kroner årlig til de fem 
Regionale ressurssentrene om vold, trauma
tisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
for å spre modellen i sin region. Det er i 2015 
bevilget 50 mill. kroner som skal gå til familie
vernets forebyggende arbeid og til å styrke 
familievernets tilbud til familier med høyt kon
fliktnivå og til voldsutsatte familier, barn og 
voldsutøvere. Handlingsplanen har tiltak for å 
styrke familievernet, bl.a. å lage en plan for 
hvordan familieverntjenesten kan styrke tilbu
det til voldsutøvere. Nasjonalt kunnskapssen
ter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har 
fått i oppdrag å kartlegge flere forhold knyttet 
til behandlingstilbudet for voldsutøvere. 
Videre arbeid med kompetanse og tilbud knyt
tet til sinnemestring og overgrep vil bli vurdert 
i sammenheng med arbeidet med en opptrap
pingsplan som skal redusere forekomsten av 
vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakel
sen av barn utsatt for vold og overgrep, jf. ved
tak nr. 623, 8. juni 2015, Innst. 315 S (2014– 
2015).» 

Vedtak nr. 625, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre at førstelinjen 
i helsetjenesten får styrket sin kompetanse om 

vold mot barn gjennom kursvirksomhet for 
ansatte.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Tiltaksplan for å bekjempe vold og over
grep mot barn og unge (2014–2017), En god 
barndom varer livet ut, har kompetanse som et 
av hovedområdene for tiltak. De fem Regionale 
ressurssentrene om vold og traumatisk stress 
(RVTS) er fra og med 2014 styrket med 5 mill. 
kroner for å gi økt veiledning og kompetanse til 
helse- og omsorgstjenesten for deres arbeid 
med vold i nære relasjoner. I Meld. St. 26 
(2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 
– nærhet og helhet, er tiltak og behov for økt 
kompetanse i tjenesten om vold og overgrep 
omtalt. Stortingets behandling av Dokument 
8:54 S (2014–2015), vedtak nr. 623 (2014–2015) 
omhandler en forpliktende og helhetlig opp
trappingsplan som skal redusere forekomsten 
av vold i nære relasjoner samt styrke ivare
takelsen av barn utsatt for vold og overgrep. 
Ytterligere tiltak for kompetanse om vold mot 
barn vil bli vurdert i forbindelse med opptrap
pingsplanen.» 

Vedtak nr. 626, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede en bin
dende minimumsnorm i skolehelsetjenesten.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i 
2016 gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede 
mulige løsninger for, og virkninger av, en bin
dende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, 
også sett i sammenheng med helsestasjons
tjenesten. Dette er et krevende arbeid, og det 
vil ta noe tid å utrede dette. Regjeringen vil 
komme tilbake til hvordan Stortingets vedtak 
skal følges opp.» 
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Vedtak nr. 627, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre at helseper
sonell har kunnskap om fritak fra taushetsplik
ten når det er mistanke om mishandling eller 
det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

I tråd med Meld. St. 26 (2014–2015) Fremti
dens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
er det i 2015 igangsatt et arbeid med å vurdere 
om helselovgivningen bør tydeliggjøre helse
og omsorgstjenestenes ansvar på systemnivå 
for å bidra til å avdekke og avverge vold og sek
suelle overgrep. I tråd med meldingen er det 
videre igangsatt et arbeid for å klargjøre 
bestemmelsen om helsepersonellets opplys
ningsplikt til barnevernet i helsepersonelloven. 
I tillegg utga Helsedirektoratet og Politidirek
toratet 15. juli 2015 et nytt rundskriv hvor det 
redegjøres for helsepersonells taushetsplikt, 
herunder personellets rett og plikt til å utlevere 
opplysninger til politiet, bl.a. ved mistanke om 
mishandling og andre former for alvorlig 
omsorgssvikt.» 

Vedtak nr. 628, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retnings
linjer for medisinske undersøkelser/tann
helseundersøkelser ved barnehusene.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helsedirektoratet og Politidirektoratet fikk 
i februar 2015 i oppdrag å utrede ansvarsfor
hold rundt og finansiering av sporsikring og 
skadedokumentasjon i volds- og overgreps
saker, også når det gjelder barn. Rapporten 
forelå i oktober 2015. På bakgrunn av denne 
utredningen vil behovet for veileder/retnings

linje for medisinske undersøkelser ved barne
husene bli vurdert. 

Helsedirektoratet er i ferd med å utarbeide 
retningslinjen Tannhelsetjenester til barn og 
unge. Departementet har bedt direktoratet vur
dere behovet for eventuell særskilt omtale/ 
beskrivelse i retningslinjene knyttet til tann
helseundersøkelser ved barnehusene. Ret
ningslinjene vil bli ferdigstilt i 2016.» 

Vedtak nr. 702, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak 
som på kort og mellomlang sikt sikrer nød
vendig trygghet, kapasitet og forutsigbarhet i 
sykehustilbudet til Oslos befolkning, her
under bruk av ledig kapasitet ved Aker syke
hus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og 
Diakonhjemmet Sykehus til lokalsykehus
funksjoner.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helse- og omsorgsdepartementet har for
hørt seg med Helse Sør-Øst RHF som mener at 
sykehusene i hovedstadsområdet på kort sikt 
har tilstrekkelig kapasitet. Oslo universitets
sykehus arbeider med Idéfase Oslo universi
tetssykehus, og Helse Sør-Øst RHF arbeider 
med oppgave- og arbeidsdeling for spesialist
helsetjenesten i Oslo og Akershus for å ivareta 
kapasiteten på mellomlang sikt. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget med orientering 
om sykehusene i hovedstadsområdet i stats
budsjettet for 2017.» 

Vedtak nr. 704, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre at befolknin
gen i Nord-Troms, i kommunene Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen, får likever
dige spesialisthelsetjenester, og at det blir lagt 
til rette for helsetjenester utenfor sykehus i 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene. Stortinget ber regjeringen i 
nasjonal helse- og sykehusplan beskrive for
mer for og utvikling i samhandling mellom 
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kommunene og spesialisthelsetjenesten om 
spesialisthelsetjenestetilbud.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

I oppdragsdokumentet for 2015 fikk de 
regionale helseforetakene i oppdrag å bidra til 
å desentralisere spesialisthelsetjenester der 
dette er hensiktsmessig, samt bidra til å 
utvikle og styrke den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Viktige virkemidler er 
samarbeidsavtalene og spesialisthelsetje
nestens veiledningsplikt overfor de kommu
nale helse- og omsorgstjenestene. Omstilling 
av tjenester innen somatikk, psykisk helse
vern, rusbehandling og rehabilitering som 
berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres før kommunene er i 
stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er 
en forutsetning at omstillingene gir brukerne 
et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenes
tetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært 
samarbeid mellom regionale helseforetak/ 
helseforetak og kommunene, samt brukerne 
og deres organisasjoner. Sommeren 2015 ble 
det inngått en avtale mellom Universitetssyke
huset Nord-Norge HF og Nordreisa kom
mune om drift av en desentralisert dialyseen
het ved DMS Nord-Troms. Tilbudet skal pri
mært dekke kommunene Kvænangen, 
Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa. Driften star
tet opp i november 2015. 

Det framgår av Meld. St. 26 (2014–2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet at regjeringen vil styrke kunnskaps
grunnlaget og kompetansen i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen har i 
Prop. 1 S (2014–2015) varslet at det skal utvi
kles en handlingsplan for rekruttering, kompe
tanse og fagutvikling i omsorgstjenestene, 
Kompetanseløft 2020. Regjeringen foreslår at 
planen utvides til å omfatte hele den kommu
nale helse- og omsorgssektoren. Kompetanse
løft 2020 skal inneholde langsiktige strategier 
og konkrete tiltak for kompetanseheving og 
fagutvikling. Målet er å bidra til en faglig sterk 
tjeneste og sikre at sektoren har tilstrekkelig 
og kompetent bemanning. Regjeringen la 
20. november 2015 fram Meld. St. 11 (2015– 
2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016– 

2019). Her fremgår det at regjeringen ønsker at 
tilbud om desentraliserte spesialisthelsetje
nester skal videreutvikles. Dette vil gi mange 
pasienter kvalitetsmessig gode tjenester i nær
området, og spare dem for belastende reiser til 
sykehus. Samlokalisering med kommunale tje
nester gir også en større mulighet til å etablere 
helhetlige pasientforløp mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten.» 

Vedtak nr. 707, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringa gjennomføre en hel
hetlig offentlig utredning (NOU) av palliasjons
feltet, med bredt sammensatt representasjon 
fra ulike fagmiljøer, og hvor barnepalliasjon er 
en del av arbeidet.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen vil komme tilbake til hvordan 
Stortingets vedtak skal følges opp.» 

Vedtak nr. 708, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen kartlegge behovet 
for egne ambulante team for barnepalliasjon til
knyttet alle helseregioner.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helsedirektoratet arbeider med en faglig 
retningslinje om palliativ behandling av barn. 
Retningslinjen er planlagt ferdig i løpet av før
ste halvår 2016. 

Ambulante team for barnepalliasjon og 
Avansert hjemmesykehus for barn er blant de 
temaer som vil bli omtalt i retningslinjen. Ret
ningslinjen vil bl.a. komme med anbefalinger 
som har konsekvenser for organisering og utø
velse av barnepalliasjon både i spesialisthelse
tjenesten og i kommunehelsetjenesten. Depar
tementet vil avvente retningslinjen før det tas 
stilling til behovet for en ytterligere kartleg
ging. Stortinget har bevilget midler til nye til
tak på palliasjonsfeltet. I tillegg er det nylig lagt 
fram en stortingsmelding om den kommunale 
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helse- og omsorgstjenesten, og en nasjonal 
helse- og sykehusplan. Departementet foreslår 
derfor at disse initiativene og tiltakene må utvi

Helse- og omsorgsdepartementet
20. januar 2016: 

 uttaler i brev 

kles og virke, slik at det kan trekkes erfaringer «Helse- og omsorgsdepartementet vil igang

fra dem og slik vurdere innretningen av pallia
sjonsfeltet.» 

Vedtak nr. 709, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten 
for etablering av Avansert hjemmesykehus for 
barn innen alle helseregioner, samt kartlegge 
behovet for styrking av det eksisterende hjem
metilbudet.» 

sette arbeidet tidlig i 2016 i samarbeid med 
andre relevante departementer. Som utgangs
punkt for arbeidet har departementet bedt Hel
sedirektoratet og Folkehelseinstituttet om et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag angående status 
og utfordringene på kostholdsområdet og en 
oversikt over hvilke tiltak som pågår eller bør 
iverksettes. Frivillige organisasjoner og mat
varebransjen vil bli involvert. Det vil bli lagt 
vekt på å synliggjøre oppfølging av internasjo
nale forpliktelser, og følge opp WHOs evalue
ring av arbeidet med den tidligere handlingspla


Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14. 

Helsedirektoratet arbeider med en faglig 
retningslinje om palliativ behandling av barn. 
Retningslinjen er planlagt ferdig i løpet av før
ste halvår 2016. 

Ambulante team for barnepalliasjon og 
Avansert hjemmesykehus for barn er blant de 
temaer som vil bli omtalt i retningslinjen. Ret
ningslinjen vil bl.a. komme med anbefalinger 
som har konsekvenser for organisering og 
utøvelse av barnepalliasjon både i spesialist
helsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. 
Departementet vil avvente retningslinjen før 
det tas stilling til behovet for en ytterligere 
kartlegging. Stortinget har bevilget midler til 
nye tiltak på palliasjonsfeltet. I tillegg er det 
nylig lagt fram en stortingsmelding om den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og en 
nasjonal helse- og sykehusplan. Departemen
tet foreslår derfor at disse initiativene og til
takene må utvikles og virke, slik at det kan 
trekkes erfaringer fra dem og slik vurdere inn
retningen av palliasjonsfeltet.» 

Vedtak nr. 713, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det 
utarbeides en helhetlig handlingsplan med 
konkrete tiltak for å fremme sunt kosthold i 
hele befolkningen.» 

nen for kosthold (2007–2011). Det tas sikte på 
at handlingsplanen ferdigstilles tidlig i 2017.» 

2.6 Justis- og beredskapsdepartementet 

Vedtak nr. 284, 12. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen snarest og senest 
innen utgangen av 2015 fremme forslag om 
oppfølging av NOU 2003: 15 om hvordan lovbe
stemmelser med hjemmel i administrative 
sanksjoner bør utformes.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 
8:65 S (2013–2014) og Innst. 84 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil før
ste kvartal 2016 fremme lovforslag om oppfølg
ning av NOU 2003: 15 Fra bot til bedring — Et 
mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med 
mindre bruk av straff. I den forbindelse vil ved
tak nr. 284 bli fulgt opp. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 223 og 224 
orientert om oppfølgningen av tre anmod
ningsvedtak knyttet til bruk av administrative 
sanksjoner. Justiskomiteen har i Innst. 6 S 
(2015–2016) ingen merknader til oppfølgnin
gen av vedtakene.» 

Vedtak nr. 285, 12. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen gå gjennom bru
ken av sanksjoner ved regelbrudd som følge av 



22 Meld. St. 15 2015–2016 
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

feil ved utfylling av skjema, hvor det ikke fore
ligger noen personlig vinning.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016:

 «Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:65 
S (2013–2014) og Innst. 84 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil før
ste kvartal 2016 fremme lovforslag om oppfølg
ning av NOU 2003: 15 Fra bot til bedring — Et 
mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med 
mindre bruk av straff. I den forbindelse vil ved
tak nr. 285 bli besvart. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 223 og 224 
orientert om oppfølgningen av tre anmod
ningsvedtak knyttet til bruk av administrative 
sanksjoner. Justiskomiteen har i Innst. 6 S 
(2015–2016) ingen merknader til oppfølgnin
gen av vedtakene.» 

Vedtak nr. 286, 12. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 
2015 fremme forslag som innebærer at forvalt
ningen kan utøve et rimelig skjønn slik at sank
sjonene står i et rimelig forhold til alvoret i 
regelbruddet.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:65 
S (2013–2014) og Innst. 84 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil før
ste kvartal 2016 fremme lovforslag om oppfølg
ning av NOU 2003: 15 Fra bot til bedring — Et 
mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med 
mindre bruk av straff, i samsvar med bl.a. Stor
tingets vedtak nr. 286. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 223 og 224 
orientert om oppfølgningen av tre anmod
ningsvedtak knyttet til bruk av administrative 
sanksjoner. Justiskomiteen har i Innst. 6 S 
(2015–2016) ingen merknader til oppfølgnin
gen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 418, 17. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen utforme retnings
linjer, i form av en egen ordning, som inne

bærer at kamptolker Forsvaret brukte i Afgha
nistan fra 2006 fram til november 2014, kan få 
arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. 

Stortinget ber regjeringen sikre at det er en 
konkret individuell vurdering av den enkelte 
søker og dens situasjon som ligger til grunn for 
vurdering av innvilgelse av oppholds- og 
arbeidstillatelse. Stortinget ber om at retnings
linjene gir en lav terskel for å innvilge opp
holds- og arbeidstillatelse for denne gruppen, 
og at eventuelle avslag skal bygge på særlige 
og tungtveiende grunner. 

Stortinget ber regjeringen sikre at saker 
hvor det tidligere er gitt avslag, skal realitets
behandles på nytt dersom ny søknad frem
settes.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
5. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 
8:37 S (2014–2015) og Innst. 162 S (2014– 
2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet fast
satte 5. mai 2015 GI-06/2015 Retningslinjer for 
overføring av personer som har vært ansatt av 
norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i 
operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt 
deres nærmeste familiemedlemmer. Retningslin
jene tråde i kraft umiddelbart. Retningslinjene 
er å finne på Justis- og beredskapsdepartemen
tets nettsider. 

For å fremme en søknad etter ovennevnte 
rundskriv må personen være afghansk borger, 
ha gyldig reisedokument eller annen doku
mentasjon som underbygger identiteten, ha 
vært ansatt som tolk av norske styrker eller 
politi i Afghanistan etter 1. januar 2006, samt ha 
dokumentasjon/bekreftelse fra det norske For
svaret/politi på ansettelsesforholdet. I tillegg 
er samboer eller ektefelle og barn til personer 
som nevnt ovenfor, søknadsberettiget. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 224 orientert 
om oppfølgningen av vedtaket. Kommunal- og 
forvaltningskomiteen har i Innst. 16 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen.» 

Vedtak nr. 462, 17. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om 
foreldelsesregler for forsettlige handlinger 
som har døden til følge.» 
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Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:4 L 
(2014–2015) og Innst. 172 L (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil 
sende på høring forslag til endringer i foreldel
sesreglene for forsettlige handlinger med 
døden til følge. Det tas sikte på å sende saken 
på høring våren 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 224 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket. Justiskomi
teen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merk
nader til oppfølgingen.» 

Vedtak nr. 500, 14. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen i den varslede stor
tingsmeldingen om Svalbard komme med en 
plan for utvikling av Svalbard-samfunnet, med 
vekt på bærekraft, miljøforskning, en fornybar 
energibase og nye næringsveier.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 
S 215 (2014–2015). 

Det vises til omtale i Prop. 1 S (2015–2016) 
Programkategori 06.80, s. 162. Regjeringen 
arbeider for tiden med en melding til Stortinget 
om Svalbard. De elementer som fremgår av 
Stortingets anmodningsvedtak nr. 500 vil inngå 
som en del av grunnlaget for arbeidet med mel
dingen. 

Regjeringen har besluttet at arbeidet med 
svalbardmeldingen skal forseres og at meldin
gen skal legges frem i løpet av våren 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 224 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket. Utenriks
og forsvarskomiteen har i Innst. 7 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen.» 

Vedtak nr. 522, 5. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen opprettholde 
dagens bevæpningspraksis med et ubevæpnet 
politi. Dette påvirker ikke tillatelsen til bevæp
ning etter våpeninstruksen i særskilte situasjo
ner.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:34 
S (2014–2015) og Innst. 235 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet ga ny 
våpeninstruks for politiet 2. juli 2015 med 
ikrafttredelse 1. april 2016. Instruksen videre
fører dagens ordning med et ubevæpnet politi. 
Politiet kan imidlertid bevæpnes med skyte
våpen i den daglige tjenesten, når det ut fra 
risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot 
politiets oppgaveløsning anses nødvendig for 
å sette politiet i stand til å kunne avverge eller 
stanse handlinger som vil være særlig farlig 
for liv og helse eller viktige samfunnsfunk
sjoner. 

Regjeringen vil følge opp med en tydeligere 
lovmessig forankring av politiets våpen
instruks om midlertidig bevæpning, jf. svar på 
vedtak nr. 524. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 224 og 225 
orientert om politiets våpeninstruks. Justis
komiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen 
merknader til oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 523, 5. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen evaluere de siste 
måneders praksis med bevæpning.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:34 
S (2014–2015) og Innst. 235 S (2014–2015). 

Regjeringen vil sette ned et utvalg som på 
en systematisk og kunnskapsbasert måte skal 
utrede en fremtidig bevæpningsmodell for 
norsk politi. Utvalget skal i tillegg evaluere 
erfaringene med den midlertidige bevæpnin
gen samt evaluere ordningen med fremskutt 
lagring av enhånds- og tohåndsvåpen i politiets 
kjøretøy. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 225 orien
tert om siste måneders praksis med bevæp
ning. Justiskomiteen har i Innst. 6 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen av 
vedtaket.» 
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Vedtak nr. 524, 5. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 
Stortinget i større grad kan involveres når poli
tiet bevæpnes over lengre tid, og komme til
bake til Stortinget på egnet måte.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:34 
S (2014–2015) og Innst. 235 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsministeren har orien
tert Stortinget særskilt om den midlertidige 
bevæpningen ved fire anledninger, to ganger 
ved orientering for Den utvidede utenriks- og 
forsvarskomite (DUUFK), samt redegjørelse 
for Stortinget i plenum 2. juni 2015 og ved 
høring i Justiskomiteen 3. november 2015. 

Forslag til endring i politiloven ble sendt på 
høring 1. desember 2015. Forslaget innebærer 
at våpeninstruksens bestemmelse om midler
tidig bevæpning formaliseres med tydeligere 
forankring i politiloven. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 225 orien
tert om Stortingets involvering når politiet 
bevæpnes over lengre tid. Justiskomiteen har i 
Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 525, 5. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere 
konsekvensene av andre risikoreduserende til
tak, herunder blant annet objekt- og punkt
sikring.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:34 
S (2014–2015) og Innst. 235 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet ba 
Politidirektoratet 9. juni 2015 utarbeide en eva
lueringsrapport i samsvar med Stortingets ved
tak. 

Politidirektoratet leverte 4. september 2015 
oversikt over mulige risikoreduserende tiltak, 
herunder objekt- og punktsikring, som kan 
redusere risikoen knyttet til mulige terroran
grep. Politidirektoratet understreket at ingen av 

de foreslåtte risikoreduserende tiltakene fullt ut 
kan erstatte den midlertidige bevæpningen. 

Utvalget, som snarlig vil bli nedsatt av 
regjeringen for å utrede fremtidig bevæpning 
av politiet, vil måtte se nærmere på ulike områ
der hvor det kan være behov for at politiet er 
bevæpnet, herunder behovet for å sikre 
enkelte objekter med bevæpnet vakthold. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 225 orien
tert om konsekvensvurdering av andre 
risikovurderende tiltak. Justiskomiteen har i 
Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 589, 4. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å gjøre 
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND
programmet) som i dag finnes i Oslo og Ber
gen, permanent, samt vurdere utvidelse til 
andre byer.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8 64 
S (2014–2015) og Innst. 278 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) foreslått å bevilge 30 
mill. kroner i budsjettet for 2016 for å gjøre 
Narkotikaprogram med domstolskontroll 
(ND) landsdekkende og permanent, jf. omtale 
under kategori 06.30 Kriminalomsorg. Stortin
get sluttet seg til regjeringens forslag. 

Justiskomiteens flertall uttrykte i Innst. 6 S 
(2015–2016) at flertallet «er fornøyd med at 
regjeringen viderefører ordningen med narkoti
kaprogram med domstolskontroll og gjør denne 
landsdekkende.” 

Vedtak nr. 590, 4. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en 
sammenstilling av bruken og erfaringer med 
henholdsvis Narkotikaprogram med domstols
kontroll, ruskontrakter i kommuner og politi
distriktene, og bruken av konfliktråd i fri
omsorgen med tanke på videre utvikling av 
behandlingsrettede kontrakter som alternativ 
til tradisjonell soning for ruspasienter.» 
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Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:64 
S (2014–2015) Innst. 278 S (2014–2015). 

Regjeringen vil komme tilbake med en rap
portering om saken i Prop. 1 S (2016–2017). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 s. 225 orientert 
om oppfølging av vedtaket. Justiskomiteen har 
i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til 
oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 604, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen om å fremme en 
sak for Stortinget med en opptrappingsplan for 
kriminalomsorgen innen våren 2016. Denne 
opptrappingsplanen må inneholde en konkret 
og realistisk plan for utbygging av norsk feng
selskapasitet, samt utfasing av eldre og ufunk
sjonelle fengselsbygg, slik at dagens kapasi
tetsutfordringer løses i overenstemmelse med 
utfordringene skissert i Meld. St. 12 (2014– 
2015), tilsvarende minimum netto 500 nye plas
ser, innen utgangen av 2020.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 305 
S (2014–2015). 

Arbeidet med opptrappingsplanen for kri
minalomsorgen pågår. Konseptvalgutredning 
for straffegjennomføringskapasiteten på Øst
landet og allerede kvalitetssikret konseptval
gutredning for Agder-fylkene vil inngå i arbei
det. Justis- og beredskapsdepartementet vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte i 
løpet av vårsesjonen 2016. 

Justiskomiteens flertall har i Innst. 6 S 
(2015–2016) vist til Innst. 305 S (2014–2015) 
Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsor
gen, hvor Stortinget ba regjeringen om innen 
våren 2016 å fremme sak for Stortinget med en 
opptrappingsplan for kriminalomsorgen for å 
sikre 500 netto nye soningsplasser i Norge 
innen 2020. Flertallet pekte på en rekke fengs
ler som skal bygges ut og at flertallet ser videre 
frem til behandlingen av saken der Stortinget 
blir fremlagt et godt beslutningsgrunnlag for 
de konkrete prosjektene.» 

Vedtak nr. 605, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt 
Mosjøen fengsel kan være et fengsel for trygt 
tilbakeføringsprogram for forvaringsdømte. 
Det forutsettes at antall plasser som vurderes 
opprettet må ha et tilstrekkelig høyt antall til å 
gi kvalitativ god behandling og oppfølging.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 305 
S (2014–2015). 

Av hensyn til rehabiliteringen av de forva
ringsdømte, som ofte har omfattende behov, 
bør en slik utslusningsenhet plasseres i nær
heten av et bredt utbygd hjelpeapparat. De 
domfelte har bl.a. behov for kommunale tjenes
ter, skole og spesialisert behandlingstilbud. 
Mosjøen fengsel har en lite hensiktsmessig 
plassering i forhold til rehabiliterings- og 
behandlingstilbud som forvaringsdømte ofte 
benytter seg av. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 s. 225 orientert 
om oppfølging av vedtaket om Mosjøen feng
sel. Justiskomiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) 
ingen merknader til oppfølgningen av ved
taket.» 

Vedtak nr. 606, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det eta
bleres et pilotprosjekt med bruk av velferds
obligasjoner (SIB) som modell. Dette for å 
sikre bedre forebygging av og mindre tilbake
fall til kriminalitet i aldersgruppen 18–30 år.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 305 
S (2014–2015). 

Regjeringen vil komme tilbake med rappor
tering om saken i Prop. 1 S (2016–2017). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 s. 226 orientert 
om ovennevnte oppfølging av vedtaket. Justis
komiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen 
merknader til dette prosjektet konkret, men 
ber Justis- og beredskapsdepartementet koor
dinere innsatsen på området med Arbeids- og 
sosialdepartementet.» 
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Vedtak nr. 607, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen involvere frivillige 
norske og internasjonale organisasjoner for å 
gjøre soning og rehabilitering lettere for fanger 
som overføres til soning i Nederland.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 305 

kan benytte. Mobil voldsalarm, elektronisk 
kontroll, relokalisering, patruljering/vakthold, 
adressesperre/skjerming av personopplysnin
ger i folkeregisteret og i ytterste konsekvens 
fiktiv identitet, er blant de øvrige tiltakene. 

Arbeidet med en anbudskonkurranse om en 
helhetlig evaluering av besøksforbud som 
beskyttelsestiltak er igangsatt. Lovens effekt på 
tryggheten for trusselutsatte, politiets bruk av 
dette tiltaket og oppfølging i bruddsituasjoner 
skal kartlegges. Evalueringen skal i tillegg 

S (2014–2015). 
 omfatte en vurdering av dagens registrerings
I tillegg til tildelingsbrev nr. 7-2015 er Krimi måter i politiets straffesaksregister (STRASAK). 

nalomsorgsdirektoratet (KDI) bedt om å følge Pr. dato er det bare brudd på vedtak om besøks

opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 607. KDI forbud som registreres i politiets straffesaksre
har etablert samarbeid med den norske sjø
mannskirken i Rotterdam. Sjømannskirken er 
gitt tilskudd over kap. 430 post 70 som dekker 
en halv stilling på årsbasis. Sjømannskirken vil 
primært drive besøksvirksomhet til fengselet. 

Det er gjennomført flere møter mellom KDI 
og ulike frivillige organisasjoner (i utgangs

gister. Dette begrenser muligheten til å foreta 
mer inngående analyser av utviklingen, samt 
iverksette mer treffsikre forebyggende tiltak. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 s. 226 orientert 
om oppfølging av vedtaket. Justiskomiteen har 
i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til 

punktet norske). Det har vært arrangert omvis
ning i fengselet for organisasjonene, hvor disse 

oppfølgningen av vedtaket.» 

også fikk treffe innsatte. Røde Kors, Frelsesar

meen, For fangers pårørende (FFP), Way Back Vedtak nr. 611, 8. juni 2015 
og Juss-Buss deltok. Det skal arrangeres et ser
vicetorg med frivillige organisasjoner i Norger «Stortinget ber regjeringen fremme den vars
haven fengsel to ganger pr. år. Tiltaket er i tråd lede proposisjonen om nytt straffebud om per
med ønske fra organisasjonene. FFP har utar
beidet informasjonsmateriale for pårørende 
som finansieres av KDI. KDI vil fremover jobbe 
mot alle de aktuelle organisasjonene. 

Justis- og beredskapsdepartementet har 
omtalt saken i Prop. 1 S (2015–2016), under 
programkategori 06.30 Kriminalomsorg og 
under punkt 9 s. 226. Justiskomiteen har i 
Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 610, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå og eva
luere ordningen med besøksforbud etter 
straffeprosessloven § 222 a, og forelegge resul
tatene for Stortinget på egnet måte.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlag for vedtaket fremgår av Dok. 8:74 S 
(2014–2015) og Innst. 284 S (2014–2015). 

Besøksforbud etter straffeprosessloven 
§ 222 a er ett av flere beskyttelsestiltak politiet 

sonforfølgelse («stalking») i løpet av høsten 
2015.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:74 
S (2014–2015) og Innst. 284 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet frem
met 18. desember 2015 Prop. 42 L (2015–2016) 
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven 
(personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap 
mv.). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket om et nytt 
straffebud om personforfølgelse. Justiskomi
teen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merkna
der til oppfølgningen.» 

Vedtak nr. 612, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen 
med omvendt voldsalarm gjøres godt kjent slik at 
ordningen kan benyttes i større grad enn i dag.» 
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Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:74 
S (2014–2015) og Innst. 284 S (2014–2015). 

Pr. 1. september 2015 var det avsagt tre 
dommer der det er ilagt elektronisk kontroll/ 
omvendt voldsalarm (OVA). I tillegg forbere
des det OVA-saker i flere politidistrikter. Som 
ledd i arbeidet for å gjøre muligheten for å 
benytte OVA bedre kjent har riksadvokaten, i 
mål- og prioriteringsskrivet for straffesaksbe
handlingen i politiet og statsadvokatene i 2015, 
på nytt minnet om muligheten til å påstå idømt 
elektronisk kontroll med kontaktforbud. Justis- 

Vedtak nr. 619, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at 
offentlige institusjoner og etater gjennomgår 
reglement og retningslinjer med sikte på å 
bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksom
het.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for Stortingets vedtak fremgår av 
Dok. 8:85 L (2014–2015) og Innst. 320 L (2014– 
2015). 

Anmodningsvedtaket vil bli oppfylt i forbin
og beredskapsdepartementet vurderer fortlø delse med den pågående evalueringen av offent

pende behovet for å iverksette ytterligere tiltak leglova. Departementet mottok 31. desember 
for å informere om muligheten for å benytte 2015 evalueringsrapporten om offentleglova – 
OVA. Ordningen kan benyttes i større utstrek «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etter

ning enn i dag. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket om volds
alarm. Justiskomiteen har i Innst. 6 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen.» 

Vedtak nr. 618, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen om å evaluere 
endringen av offentleglova § 16 første ledd 
tredje punktum på egnet måte i løpet av tre 
år.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for Stortingets vedtak fremgår av 
Dok. 8:85 L (2014–2015) og Innst. 320 L (2014– 
2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket knyttet til 
evaluering av offentleglova. Departementet 
mottok 31. desember 2015 evalueringsrappor
ten om offentleglova – «Innsyn i forvaltningen 
– Kompetanse, etterspørsel og makt» – fra 
Oxford Research AS. Rapporten vil bli sendt på 
alminnelig høring. 

Justiskomiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) 
ingen merknader til oppfølgningen av ved
taket.» 

spørsel og makt» – fra Oxford Research AS. Rap
porten vil bli sendt på alminnelig høring. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket. Justiskomi
teen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merkna
der til oppfølgningen.» 

Vedtak nr. 621, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
oppheving av juryordningen og erstatte den 
med meddomsrett, hvor lekmannselementet 
fremdeles skal stå sterkt og rettens avgjørelser 
skal begrunnes.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for Stortingets vedtak fremgår av 
Dok. 8:43 S (2014–2015) og Innst. 330 S (2014– 
2015). 

Anmodningsvedtaket om oppheving av 
juryordningen vil bli behandlet i forbindelse 
med Justis- og beredskapsdepartementets 
arbeid med proposisjon som følger opp NOU 
2011: 13 Juryutvalget. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket knyttet til 
juryordningen. Justiskomiteen har i Innst. 6 S 
(2015–2016) ingen merknader til oppfølgnin
gen av vedtaket.» 
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Vedtak nr. 623, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme 
forslag om en forpliktende og helhetlig opp
trappingsplan som skal redusere forekomsten 
av vold i nære relasjoner samt styrke ivare
takelsen av barn utsatt for vold og overgrep, 
etter modell av opptrappingsplanen for psykisk 
helse. Planen må sikre en tverrfaglig bredde i 
tiltakene, god samordning, samt en langsiktig 
forpliktelse til økt finansiering og øremerkede 
midler.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Dok. 8:54 
S (2014–2015) og Innst. 315 S (2014–2015). 

«For å sikre at arbeidet er godt fundert og 
at nødvendige utredninger kan finne sted, vil 
regjeringen fremme opptrappingsplanen høs
ten 2016. Selv om opptrappingsplanen kan 
bygge på eksisterende arbeid og planer, er det 
nødvendig å innhente ytterligere informasjon 
og iverksette utredninger på enkelte områder. 

Arbeidet med opptrappingsplanen er godt i 
gang. I løpet av høsten 2015 ble det gjennom
ført innspillsmøter med frivillige organisasjo
ner og fagekspertise på område for å sikre en 
bredest mulig tilnærming. Arbeidet koordine
res fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde
partementet i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet, Justis- og beredskaps
departementet, Kunnskapsdepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet og Kommu
nal- og moderniseringsdepartementet. I forbin
delse med revidert budsjett for 2016 vil regje
ringen beskrive prosessen som skal lede fram 
til opptrappingsplanen. 

Departementene jobber ellers fortløpende 
med å følge opp tiltaksplanen for å bekjempe 
vold og seksuelle overgrep mot barn og ung
dom (2014–2017) og handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner (2014–2017) som opptrap
pingsplanen skal bygge på.» 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 227 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket. Komiteen 
viser i innstillingen til Stortingets enstemmige 
vedtak våren 2015 om en helhetlig opptrap
pingsplan for å bekjempe vold mot barn. Komi
teen understreker hvor viktig denne planen 
blir, og ser frem til at den kommer, senest i for
bindelse med revidert nasjonalbudsjett for 
2016. Komiteen viser til Innst. 315 S (2014– 

2015) hvor en enstemmig komité påpekte føl
gende: 

«Komiteen understreker behovet for en hel
hetlig og langvarig satsing på permanente og 
tverrfaglige tiltak i helse-, familie- og justissekto
rene. Komiteen er enig med forslagsstillerne og 
mener det er behov for en opptrappingsplan som 
skal redusere forekomsten av vold i nære relasjo
ner, samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for 
vold og overgrep. Komiteen ber regjeringen 
fremme en opptrappingsplan med konkrete tiltak 
og som innebærer langsiktige planer med økono
miske forpliktelser over flere år, herunder øre
merkede midler for å styrke tilbudet til barn som 
lever med vold. Opptrappingsplanen bør ha som 
siktemål å legge grunnlaget for en utbedring av 
bristene som forekommer i alle ledd. Opptrap
pingsplanen må legge opp til en styrking av alle 
ledd i tiltakskjeden. Målet er å skape et helhetlig 
og sammenhengende nettverk, der brukerper
spektivet hele tiden skal stå i fokus. Et viktig sik
temål med planen, er å legge til rette for en plan
messig utbygging av tilbudet til barn som lever 
med vold. Skal dette lykkes må de økonomiske 
rammebetingelsene for alle involverte instanser, 
være forutsigbare. Komiteen vil understreke at 
det er nødvendig med gode evalueringer og juste
ringer underveis i planperioden for å sikre at til
takene oppnår formålet. Komiteen vil videre 
understreke at opptrappingsplanen skal inne
holde en tverrfaglig bredde i tiltakene. Komiteen 
mener regjeringens tiltaksplan «En god barndom 
varer livet ut» danner et godt utgangspunkt for 
opptrappingsplanen, i tillegg til forslagene frem
met i denne innstillingen. Komiteen viser til at 
det for å sikre en helhetlig plan er en forutsetning 
at det er god samordning mellom tiltakene. I 
dette ligger det at ansvaret må tydeliggjøres, slik 
at man hindrer ansvarspulverisering. I tillegg 
må det utredes nærmere hvordan både offentlige 
og andre aktører kan jobbe bedre sammen for å 
gi et best mulig tilbud til barn som utsettes for 
vold og overgrep. Komiteen vil understreke at det 
er helt avgjørende at tiltakene som iverksettes og 
utvides blir gitt en langsiktig forpliktelse til økt 
finansiering og målretting av midler. For å sikre 
faktisk gjennomføring og langsiktige tiltak, er det 
avgjørende at tiltakene blir fulgt opp med friske 
og målrettede midler. Komiteen mener opptrap
pingsplanen bør gjennomføres etter modell av 
opptrappingsplan for psykisk helse som gikk over 
ti år og ble avsluttet i 2008, jf. St.prp. nr. 63 
(1997–98). Komiteen viser til at evalueringer 
har vist at de kvantitative målene i Opptrap
pingsplanen for psykisk helse langt på vei ble 
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nådd, med økt kapasitet på det psykiske helsetil
budet, flere omsorgsboliger i kommunene og flere 
helsetjenesteårsverk. Å øremerke midlene til å 
bygge ut de psykiske helsetjenestene var ifølge eva
lueringen en suksess som bidro til at så mange av 
målene i den ambisiøse Opptrappingsplanen for 
psykisk helse ble nådd. Satsingen skulle resultere 
i både en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste 
for mennesker med psykiske lidelser. Det ble 
understreket at sektorer og tjenesteytere må se det 
som en oppgave å bidra til å etablere behand
lingsnettverk på tvers av sektorgrenser og forvalt
ningsnivåer. Komiteen vil videre understreke at 
opptrappingsplanen som Stortinget i denne inn
stillingen ber regjeringen om å fremme, må inne
bære at det skal investeres for et tallfestet beløp i 
løpet av planperioden og at driftsutgiftene skal 
økes til et bestemt nivå i løpet av perioden, slik at 
det synliggjøres hvor mye mer midler opptrappin
gen av driftsutgiftene sammen med utgiftene til 
investeringer totalt sett vil innebære av økte mid
ler til kampen mot vold mot barn i løpet av plan
perioden. Komiteen ber om at forslag til opptrap
pingsplan fremmes senest i forbindelse med revi
dert nasjonalbudsjett for 2016.» 

Vedtak nr. 629, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå beta
lingspraksisen for medisinske undersøkelser 
ved barnehusene for å sikre likhet mellom 
barnehusene.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket framgår av Doku
ment 8:54 S (2014–2015) og Innst. 315 S (2014– 
2015). 

Helsedirektoratet og Politidirektoratet fikk 
i februar 2015 i oppdrag å utrede ansvarsforhol
dene knyttet til sporsikring ved vold og over
grep. Direktoratene ble gitt i oppdrag å gi et 
overslag over hvor mye sporsikring vil koste og 
hvem som bør eller skal ha finansieringsansva
ret. Oppdraget omfattet også medisinsk oppføl
ging av barn i barnehusene. Rapporten forelå i 
oktober 2015. Rapporten konkluderte ikke i 
forhold til variasjonen i tilbudet om medisinske 
undersøkelser i barnehusene. Direktoratene 
foreslår imidlertid at spørsmålet utredes 
videre. Helse- og omsorgsdepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet vil foreta 
en gjennomgang av betalingspraksisen for 




medisinske undersøkelser ved barnehusene. 
Anbefalingene i rapporten følges opp av Helse- 
og omsorgsdepartementet og Justis- og bered
skapsdepartementet og vil bli sett i sammen
heng med arbeidet med en forpliktende, hel
hetlig opptrappingsplan som skal redusere 
forekomsten av vold i nære relasjoner samt 
styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og 
overgrep, jf. vedtak nr. 623, 8. juni 2015 og 
Innst. 315 S (2014–2015). 

Saken er ikke omtalt i Prop. 1 S (2015– 
2016).» 

Vedtak nr. 630, 8. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om retts
sikkerheten for barn som dør plutselig og 
uventet, er ivaretatt på en tilstrekkelig måte, 
eller om det bør vurderes ytterligere tiltak, og 
utrede muligheten for å innføre obligatorisk 
dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uven
tet død.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Innst. 315 
S (2014–2015). 

Vurderingen vil bli sett i sammenheng med 
arbeidet med en forpliktende, helhetlig opp
trappingsplan som skal redusere forekomsten 
av vold i nære relasjoner, samt styrke ivareta
kelsen av barn utsatt for vold og overgrep, jf. 
vedtak nr. 623, 8. juni 2015, Innst. 315 S (2014– 
2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 228 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket om rettssik
kerheten til barn som dør plutselig. Justiskomi
teen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen sær
skilte merknader til oppfølgningen av vedtak 
630. Komiteen skriver imidlertid at «det er vik
tig at domstolene jobber aktivt for å øke sin kom
petanse om saker som berører barn, som et ledd i 
arbeidet med å styrke barns rettssikkerhet» og at 
«det må gjøres mer for å sikre barn og unges retts
sikkerhet.» 

Vedtak nr. 642, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for en nasjo
nal handlingsplan for et løft av etterforsknings
feltet.» 
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Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Prop. 61 
LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet over
sendte medio september 2015 et oppdragsbrev 
til Politidirektoratet, som i samråd med riksad
vokaten, vil ferdiggjøre handlingsplan for løft 
av etterforskingsfeltet. Parallelt vil Politidirek
toratet og riksadvokaten vurdere om det skal 
etableres politidistriktsvise enheter for å evalu
ere tidligere straffesaker, samt vurdere å opp
rette en funksjon i hvert politidistrikt som kan 
komme med kritiske innspill i pågående etter
forskingssaker. Arbeidet skal ferdigstilles før
ste halvår 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 228 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket knyttet til 
etterforskningsfeltet. Justiskomiteen har i 
Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 643, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen foreta en foreløpig 
evaluering av arbeidet med ledelse, kultur og 
holdninger i politiet i 2017, og komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Prop. 61 
LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil 
følge opp anmodningsvedtaket i 2017. Departe
mentet har begynt forberedelsene av evaluerin
gen. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 s. 225 orientert 
om oppfølging av vedtaket. Justiskomiteen har 
i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merknader til 
oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 644, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2015 
legge frem en sak med forslag om nasjonal kri
seledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt 
avklare hvordan regjeringen vil forholde seg til 

Gjørv-kommisjonens anbefaling om en skaler
bar nasjonal operasjonssentral.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Prop. 61 
LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet la 
4. desember fram Meld. St. 13 (2015–2016) 
Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen. Mel
dingen beskriver politiets rolle og ansvar som 
sentral beredskapsaktør. Meldingen gir videre 
en vurdering av spørsmålet om nasjonal skaler
bar operasjonssentral. Regjeringen vil komme 
tilbake til den generelle organiseringen av det 
nasjonale krisehåndteringsapparatet i den vars
lede stortingsmeldingen om samfunnssikker
het som skal legges frem i 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 228 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket. Justiskomi
teens flertall har i Innst. 6 S (2015–2016) vist til 
at regjeringen om kort tid vil legge fram en 
stortingsmelding om politiets rolle ved nasjo
nal kriseledelse.» 

Vedtak nr. 645, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utforme en kom
pensasjonsordning for 110-sentraler som blir 
nedlagt med ny struktur, og komme tilbake til 
Stortinget med forslag til en slik ordning på 
egnet måte.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Prop. 61 
LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015). 

Stortinget uttrykte ved behandlingen av 
Prop. 61 LS (2014–2015) Om endringer i politil
oven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitirefor
men) en forventning om samlokalisering av 
politiets operasjonssentraler og brannvesenets 
110-sentraler 1–3 steder i 2016, og at sentralene 
som samlokaliseres i 2016 må være etter lokalt 
samtykke. Regjeringen legger dette til grunn. 

Stortinget har bedt regjeringen om å 
utforme en kompensasjonsordning for 110-sen
traler som blir lagt ned med ny struktur. Det 
legges til grunn at ordningen skal ivareta kom
muner som har investert i nye nødmeldings
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sentraler etter 2009, slik det fremgår av flertal
lets merknader i Innst. 306 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet vil 
følge opp saken i Prop. 1 S (2016–2017). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 228 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket knyttet til 
kompensasjonsordning for 110-sentralene. Jus
tiskomiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen 
merknader til oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 646, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen opprettholde 
ansvaret for kontinentalsokkelen ved fire politi
distrikt.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket fremgår av Prop. 61 
LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
oppdragsbrev 26/2015 til Politidirektoratet 
presisert at ansvaret for kontinentalsokkelen 
fortsatt skal deles mellom fire politidistrikt. 
Pålegget lyder slik: 

«Ansvaret for kontinentalsokkelen skal fort
satt deles mellom fire politidistrikt. Dagens loka
lisering og kompetanse, samt geografiske 
ansvarsgrenser, opprettholdes. Ansvaret overtas 
av de nye politidistriktene slik: Sør-Vest overtar 
for Rogaland, Møre og Romsdal overtar for 
Nordmøre og Romsdal, Nordland overtar for 
Helgeland og Troms opprettholdes som i dag.» 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 228 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket knyttet til 
ansvaret for kontinentalsokkelen. Justiskomi
teen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen merkna
der til oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 736, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny 
stortingsmelding om samfunnssikkerhet og 
beredskap innen utgangen av 2016.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
15. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket framgår av Dok. 3:7 
(2014–2015) og Innst. 396 S (2014–2015). 

Regjeringen vil fremme en stortingsmel
ding om samfunnssikkerhet og beredskap i 
løpet av 2016. Meldingen vil gi Stortinget 
anledning til å drøfte beredskaps- og sikker
hetsarbeidet i en helhetlig sammenheng og vil 
adressere spørsmålene kontroll- og konstitu
sjonskomiteen tar opp i Innst. 396 S (2014– 
2015). Meldingen skal drøfte og synliggjøre 
regjeringens politikk på samfunnssikkerhets
området, peke ut videre retning og presentere 
regjeringens viktigste prioriteringer knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap fremover. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 229 orien
tert om arbeidet med stortingsmeldingen. Jus
tiskomiteen har i Innst. 6 S (2015–2016) ingen 
merknader til oppfølgningen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 796, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen meddele FNs høy
kommissær for flyktninger at Norge er rede til 
å motta inntil 8 000 flyktninger fra Syria for 
årene 2015, 2016 og 2017.» 

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
5. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket framgår av Dok. 8:43 
S (2013–2014) og Innst. 224 S (2013–2014). 

Justis- og beredskapsministeren meddelte i 
brev av 3. juli 2015 til FNs høykommissær for 
flyktninger – UNHCR – at Norge er rede til å 
motta inntil 8 000 flyktninger fra Syria for årene 
2015, 2016 og 2017. Justis- og beredskapsde
partementet har løpende kontakt med FNs 
høykommissær for flyktninger, og vil holde 
kontakten om disse kvotene i forbindelse med 
budsjettprosessene for de aktuelle årene. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 229 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket om å motta 
8 000 flyktninger fra Syria. Kommunal- og for
valtningskomiteen har i Innst. 16 S (2015– 
2016) ingen merknader til oppfølgningen av 
vedtaket.» 

Vedtak nr. 797, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen meddele FNs høy
kommissær for flyktninger at Norge øker kvo
ten for syriske overføringsflyktninger for 2015 
med et antall på inntil 500, til totalt 2 000.» 
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Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
5. januar 2016: 

«Grunnlaget for vedtaket framgår av Dok. 8:43 
S (2013–2014) og Innst. 224 S (2013–2014). 

Justis- og beredskapsministeren meddelte i 
brev av 3. juli 2015 til FNs høykommissær for 
flyktninger-UNHCR, at Norge øker kvoten 
med 500 plasser til syriske flyktninger i 2015. 
Justis- og beredskapsdepartementet har 
løpende kontakt med FNs høykommissær for 
flyktninger, og holder kontakten om denne 
kvoteøkningen. Per 1. desember 2015 er alle 
uttakskommisjoner for 2015 gjennomførte. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i 
Prop. 1 S (2015–2016) punkt 9 side 229 orien
tert om oppfølgningen av vedtaket om å øke 
kvoten for syriske overføringsflyktninger. 
Kommunal- og forvaltningskomiteen har i 
Innst. 16 S (2015–2016) ingen merknader til 
oppfølgningen av vedtaket.» 

2.7 Klima- og miljødepartementet 

Vedtak nr. 43, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen lage en helhetlig 
plan for utfasing av fossil grunnlast i alle stat
lige bygg.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har redegjort for oppfølgingen av 
vedtaket i Prop. 1 S (2015–2016) fra Klima- og 
miljødepartementet, del III, kap. 9. 6, s.192. Her 
ble det gjort rede for omfanget av oljefyring til 
grunnlast ved utgangen av 2014 og eksisterende 
planer for utfasing, fordelt på de ansvarlige 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – 
norsk handlingsplan for naturmangfold ble 
fremmet for Stortinget i statsråd 18. desember 
2015.» 

Vedtak nr. 379, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for å 
tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarks
områder og skytebaner.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har redegjort for oppfølging av 
vedtaket i Prop. 1 S (2015–2016) fra Klima- og 
miljødepartementet, Kap 9 Fornye, forenkle, 
forbetre, s. 194. Departementet har fastsatt 
forskrifter som følger opp Stortingets ved
tak.Forskriften trådte i kraft den 16. juli 2015. 
Stortinget har ikke hatt merknader til forskrif
ten.» 

Vedtak nr. 380, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i 
bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om 
de helsemessige konsekvenser ved bruk av 
blyhagl på jakt.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Miljødirektoratet vil følge utviklingen i bruk 
av blyhagl og kunnskap om helsemessige 

departementene. Det ble også varslet at regje
ringen tar sikte på å komme tilbake årlig med en vil redegjøre for oppfølging av vedtaket i Prop. 
oppdatert oversikt over status og planer fram til 1 S (2016–2017) fra Klima- og miljødeparte
utfasingen er fullført. Oppfølgingen er også mentet.» 

konsekvenser av bruk av blyhagl. Regjeringen 

omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) Klima- og miljøde
partementet s. 38. Stortinget hadde ved behand
lingen av Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad 
til oppfølgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 44, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en 
nasjonal handlingsplan for naturmangfold som 
en stortingsmelding.» 

Vedtak nr. 382, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en hand
lingsplan for en giftfri hverdag. Handlingspla
nen må inkludere tiltak mot miljøgifter både 
nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn 
og kontroll, forbrukerinformasjon og bransje
dialog.» 



33 2015–2016 Meld. St. 15 
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015 
 

  

 
 

  
   

 
  

 
 

  

  
 

 

  

  

 
  

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

  

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan 
om miljøgifter som ble lagt frem 15.12.2015. 
Handlingsplanen vil bli omtalt i RNB 2016.» 

Vedtak nr. 383, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen arbeide for raskest 
mulig internasjonal regulering og forbud mot 
de farligste ikke-regulerte giftstoffene i pro
dukter tilgjengelig i Norge, basert på oppda
terte faglige anbefalinger fra Miljødirektoratet. 
I tillegg bes regjeringen om å arbeide interna
sjonalt for at alle produkter som inneholder 
skadelige kjemikalier, skal ha en innholdsde
klarasjon som viser hvilke stoffer og mengden 
av disse som produktene inneholder.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil redegjøre for oppfølging av 
vedtaket i RNB 2016.» 

Vedtak nr. 387, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge fram et lov
forslag som forbyr bruk av fossil olje til oppvar
ming i husholdninger og til grunnlast i øvrige 
bygg. Regjeringen bes også vurdere å utvide 
forbudet til også å omfatte topplast.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen arbeider med en forskrift om for
bud mot fyring med fossil olje i husholdninger 
og til grunnlast i øvrige bygg. Det blir vurdert 
å utvide forbudet til også å omfatte topplast.» 

Vedtak nr. 475, 24. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme et lovfor
slag for Stortinget hvor de nasjonale utslipps
målene i 2030 og 2050 fastsettes. Lovforslaget 
skal regulere hensiktsmessige rapporterings
og styringsmekanismer mellom storting og 
regjering på klimaområdet. Lovforslaget må 
fremlegges for Stortinget slik at forslaget blir 
behandlet i denne stortingsperioden.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen utarbeider et høringsnotat med 
forslag til lovtekst og motiver, som sendes på 
alminnelig høring i tide, slik at en lovproposi
sjon kan fremmes for Stortinget og bli behand
let i inneværende stortingsperiode.» 

Vedtak nr. 476, 24. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
lovforslaget hvor de nasjonale utslippsmålene i 
2030 og 2050 er fastsatt, å gjennomgå eksis
terende lovgivning som kan ha betydning på 
klimaområdet, og eventuelt foreslå, der hvor 
det ansees som hensiktsmessig for klimaarbei
det, en samordning og overbygging av lovgiv
ningen på klimaområdet.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil vurdere anmodningsvedtaket 
i forbindelse med utarbeidelse av et lovforslag 
om klimalov, jf. oppfølging av vedtak nr. 475.» 

Vedtak nr. 478, 24. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
innføringen av en klimalov rapportere i de 
årlige budsjettene hvordan Norge kan nå 
klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 2050, 
og hvordan budsjettet påvirker Norges klimag
assutslipp.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Anmodningsvedtaket er delvis overlappende 
med vedtak nr. 475, som angår hensiktsmessig 
rapportering, og blir utredet og vurdert i for
bindelse med utarbeidelse av lovforslag om 
klimalov, jf. oppfølging av vedtak nr. 475, og i 
forbindelse med kommende statsbudsjetter for 
den del som angår rapportering i de årlige bud
sjetter.» 

Vedtak nr. 507, 28. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen sikre en saksbe
handling av GMO-saker som i praksis inne
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i bærer at hver GMO blir vurdert opp mot gen
teknologiloven, og som avklarer om det skal 
legges ned forbud før GMO-en eventuelt blir 
lovlig å omsette i Norge.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har høsten 2015 gjennomgått 
nåværende saksbehandlingsrutiner med sikte 
på revidering og effektivisering. En måte å 
gjøre dette på er å etablere en saksbehand
lingspraksis som leder til nasjonale vedtak 
umiddelbart etter at EU har fattet sin beslut
ning. Dette stiller krav til mer effektiv saksbe
handling og involvering av norske fagmiljøer 
og rådgivende instanser parallelt med saksbe
handlingen i EU. 

Resultatet av denne gjennomgangen blir 
presentert i Revidert nasjonalbudsjett 2016 
eller i Klima- og miljødepartementets budsjett
proposisjon for 2017.» 

Vedtak nr. 536, 7. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift 
gi kommunene mulighet til å tillate bruk av 
snøscooter på vinterføre til nødvendig søk etter 
skadet storvilt utenom ordinær jakt, når søket 
foregår i regi av kommunen.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Vedtaket er fulgt opp ved vedtakelse av ny 
bokstav j i forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdrag § 3, jf. forskrift 
19. juni 2015 nr. 722.» 

Vedtak nr. 537, 7. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift 
gi kommunene anledning til å gi tillatelse til 
bruk av motorkjøretøy på vinterføre til trans
port av personer, materiell og utstyr i forbin
delse med utmarksnæring, etter søknad.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har sendt på høring et forslag om 
å endre forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 5a slik at kom

munen kan tillate persontransport 
utmarksnæring etter bestemte traseer og til 
bestemte mål, når formålet er et annet enn å 
frakte personer til et utgangspunkt for skitur 
eller liknende. Avgrensningen er nødvendig 
for å unngå at det gis tillatelse til ren frikjøring, 
som det er bred politisk enighet om at ikke er 
ønskelig, og for ikke å undergrave reglene om 
snøscooterløyper og hensynene bak disse. 
Regjeringen har i høringen også bedt om 
høringsinstansenes syn på om det er behov for 
en slik endring, i lys av de nye reglene om snø
scooterløyper. Regjeringen vil orientere Stor
tinget om saken på egnet måte.» 

Vedtak nr. 538, 7. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift 
gi kommunene mulighet til å tillate bruk av 
snøscooter på vinterføre for tilsyn med jerve
båser.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har fulgt opp anmodningen ved 
vedtakelse av ny § 5b i forskrift for bruk av mot
orkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jf. 
forskrift 19. juni 2015 nr. 722 og forskrift 14. juli 
2015 nr. 898.» 

Vedtak nr. 539, 7. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at i sen
trale områder for kalving og flytting av tamrein 
skal snøscooterløyper være stengt om våren 
etter 25. april.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen har fulgt opp anmodningen ved 
vedtakelse av ny § 4a i forskrift for bruk av mot
orkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jf. 
forskrift 19. juni 2015 nr. 722.» 

Vedtak nr. 574, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak 
for Stortinget med tiltak for å redusere sveve
støv og annen luftforurensning til nye grense
verdier og videre til et trygt nivå – i tråd med 
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Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale 
mål i brev av 28. februar 2014. Tiltakene må 
utarbeides i tett samarbeid med berørte kom
muner.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 
gjennom stortingsmelding eller i Klima- og 
miljødepartementets budsjettproposisjon for 
2017. Stortinget hadde ingen merknader i inn
stillingens tilrådning romertall III.» 

Vedtak nr. 576, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen – ved nye søknader 
om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav 
om at de ulike alternativene for deponiløsning 
konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige 
vurderinger fremkommer før beslutning tas.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil redegjøre for oppfølging av ved
taket i Prop. 1 S (2016–2017) fra Klima- og miljø
departementet. Stortinget hadde i Innst. 300 S 
(2014–2015) en merknad som bl.a. berører dette 
vedtaket jf. omtale under vedtak 579 nedenfor.» 

Vedtak nr. 577, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen igangsette et 
arbeid for å utrede mulighetene for å redusere 
deponeringsbehovet ved framtidig utvinning 
av mineralressurser.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil redegjøre for oppfølging av 
vedtaket i Prop. 1 S (2016–2017) fra Klima- og 
miljødepartementet. Stortinget hadde i Innst. 
300 S (2014–2015) en merknad som bl.a. berø
rer dette vedtaket jf. omtale under vedtak 579 
nedenfor.» 

Vedtak nr. 579, 2. juni 2015 

når endelig utslippstillatelse gis i forbindelse 
med utvinning av mineralressurser, og at 
denne sikrer bærekraftig utvikling og ikke for
ringer miljø og/eller ressursgrunnlaget over 
tid.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil redegjøre for oppfølging av 
vedtaket i Prop. 1 S (2016–2017) fra Klima- og 
miljødepartementet. 

I Innst. 300 S (2014–2015) har Stortinget 
følgende merknad som berører både vedtak nr. 
576, 577 og 579 «Komiteens flertall, medlem
mene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstre
parti og Miljøpartiet De Grønne, vil under
streke at miljøfaglige råd må være grunnlaget 
for de politiske konklusjoner som foretas. Fler
tallet er opptatt av at regjeringen gjennom sine 
vedtak ikke forringer miljø og/eller ressurs
grunnlaget, slik at bærekraftig utvikling er 
rammen om enhver konklusjon. I den forbin
delse vil det være riktig at forarbeidet til en 
konklusjon er grundig og faglig fundamen
tert.» 

Vedtak nr. 733, 18. juni 2015 

«Stortinget sender Meld. St. 20 (2014–2015) til
bake til regjeringen, og ber regjeringen igang
sette arbeid med ordinær helhetlig revidering 
av forvaltningsplanen for Barentshavet og hav
områdene utenfor Lofoten, og komme tilbake 
til Stortinget med denne.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
18. januar 2016: 

«Regjeringen vil starte arbeidet med det fag
lige grunnlaget for revidering av forvaltnings
planen for Barentshavet og havområdene uten
for Lofoten og fremme en melding til Stortinget 
om revidering av forvaltningsplanen i 2020.» 

2.8	 Kommunal- og moderniserings
departementet 

Vedtak nr. 28, 20. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen påse at miljøfaglige «Stortinget ber regjeringen videreføre og vide
råd er grunnlaget for en helhetlig beslutning reutvikle Direktoratet for forvaltning og IKTs 
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(Difis) arbeid for kompetansespredning om 
miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader 
innenfor gjeldende budsjettrammer, og stad
feste at rådgivning om miljø- og klimahensyn 
og livssykluskostnader i offentlige anskaffelser 
er definert som Difis ansvarsområde.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Oppfølgingen av vedtaket er redegjort for i 
Prop. 1 S (2015–2016). 

Kommunal- og moderniseringsdeparte
mentet har i tildelingsbrevet til Difi for 2015 
presisert Difis ansvar for arbeid med miljø- og 
klimahensyn og livssykluskostnader i offent
lige anskaffelser, herunder rådgivning. 

Nærings- og fiskeridepartementet har som 
fagansvarlig departement for offentlige anskaf
felser bedt Difi komme med forslag til tiltak 
som ivaretar føringene fra Stortinget, jf. også 
Innst. 16 S (2014–2015). I oppfølgingen av dette 
har Nærings- og fiskeridepartementet lagt vekt 
på at EUs nye direktiver på anskaffelsesområ
det vil åpne for større handlingsrom hva gjel
der miljøhensyn og livssykluskostnader i 
offentlige anskaffelser, noe som vil få betyd
ning for videreutviklingen av Difis praktiske og 
tekniske veiledningstilbud på området. Som 
følge av at det i 2016 vil bli vedtatt ny lov og nye 
forskrifter om offentlige anskaffelser vil det bli 
en prioritert oppgave for Difi å lage veiledning, 
verktøy og maler som er tilpasset de nye 
reglene. Dette gjelder også det økte handlings
rommet for å ta miljøhensyn. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad til oppføl
gingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 49, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen sikre at omleggin
gen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 
i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie 
inntekter mellom kommunene.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). 
Omleggingen av skattesystemet for uføre 

fra 1. januar 2015 medførte en omfordeling av 
skatteinntekter mellom kommunene; fra kom

muner som har høyere skatteinntekter og 
lavere andel uføre til kommuner med lavere 
skatteinntekter og flere uføre. I Prop. 119 S 
(2014–2015) Tilleggsbevilgninger og ompriorite
ringer i statsbudsjettet 2015 foreslo regjeringen 
en tilleggsbevilgning på 54,8 mill. kroner som 
kompensasjon til kommuner som har tap ut 
over 35 kroner per innbygger. Stortinget ved
tok regjeringens forslag, jf. Innst. 360 S (2014– 
2015).» 

Vedtak nr. 571, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig 
sørge for at forskrift om konsekvensutrednin
ger også gir krav om konsekvensutredning for 
torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer 
under 1 500 dekar.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). 
Dette spørsmålet vil bli nærmere vurdert i 

forbindelse med arbeidet med revisjon av 
regelverket om konsekvensutredninger i lys av 
det reviderte EU-direktivet 2014/52. Fristen 
for implementering av direktivet er våren 2017. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad til opp
følgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 660, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en 
handlingsplan mot antisemittisme.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Oppfølgingen av vedtaket er redegjort for i 
Prop. 1 S (2015–2016). 

Regjeringen har startet arbeidet med hand
lingsplan mot antisemittisme. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har ansvaret 
for arbeidet med handlingsplanen i samarbeid 
med andre berørte departementer. Handlings
planen skal etter planen legges fram i oktober 
2016. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad til oppføl
gingen av vedtaket.» 
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Vedtak nr. 691, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringa syta for at fylkes
mennene kjem med sin tilråding om kommune
strukturen i fylket etter at kommunane har 
gjort sine vedtak seinast 1. juli 2016.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) frå 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departementet har følgd opp vedtaket i 
foreløpig tildelingsbrev for 2016 til fylkesmen
nene. 

Stortinget hadde ingen merknad til oppføl
ginga av vedtaket då Prop. 1 S (2015–2016) vart 
behandla.» 

Vedtak nr. 692, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringa leggje til grunn inn
til 40 år med ferjeavløysing på fylkesveg
ferjene.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) frå 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
punkt 7.1. 

Departementet vil legge til grunn at ord
ninga med ferjeavløysingsmidlar i inntekts
systemet til fylkeskommunane vil gjelde i inntil 
40 år. 

Stortinget hadde ingen merknad til oppføl
ginga av vedtaket då Prop. 1 S (2015–2016) vart 
behandla.» 

Vedtak nr. 800, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen om å foreta en 
utredning av om bostøtteordningen bør gjø
res gjeldende for personer bosatt i bokollek
tiver.» 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utta
ler i brev 13. januar 2016: 

«Vedtaket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016). 
Kommunal- og moderniseringsdeparte

mentet vil følge opp vedtaket i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett for 2016. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad til oppføl
gingen av vedtaket.» 

2.9 Kulturdepartementet 

Vedtak nr. 60, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om Nasjo
nalgalleriet kan være en del av Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design uten en ny total
renovering.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016), side 62. 

Regjeringen har iverksatt et arbeid med en 
konseptutvalgutredning på Tullinløkka-områ
det i Oslo. Dette området inkluderer både 
Nasjonalgalleri-bygningen og flere andre stat
lige eiendommer og bygninger. Anmodnings
vedtaket vil bli vurdert i dette utredningsarbei
det. Konseptutvalgutredningen skal etter pla
nen gjennomgå ekstern kvalitetssikring i 2016. 
Regjeringen vil komme tilbake med sin vurde
ring etter at kvalitetssikringen av utrednings
arbeidet er ferdigstilt. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 229, 10. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen se på de investerin
ger og den kompetansebygging som er gjort 
ved Rock City og vurdere om det finnes opp
drag som kan legges dit for å ta vare på dette, 
før det tas endelig stilling til fremtidig finansier
ing.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016), side 66. 

Kulturdepartementet har vært i dialog 
med lokale og regionale aktører i oppfølgin
gen av dette vedtaket, og har mottatt innspill 
fra Namsos kommune til etterbruk av Rock 
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City. Departementet har innhentet faglige vur
deringer av de oppgaver Namsos kommune 
har foreslått lagt til Rock City, fra Innovasjon 
Norge og Helsedirektoratet. Kulturdeparte
mentet har ikke funnet grunnlag for at staten 
viderefører sitt direkte engasjement i Rock 
City over kulturbudsjettet, men oppfordrer 
Namsos kommune til å undersøke mulig
hetene for utvikling av kulturnæring i regio
nen gjennom generelle ordninger i virkemid
delapparatet. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 441, 3. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen om at den varslede 
bibliotekstrategien inneholder tiltak for å 
fremme 
–	 bibliotekene som møteplasser for debatt og 

offentlig samtale 
–	 arena for kulturopplevelser og læring 
–	 e-bok utlån i alle bibliotek 
–	 styrking av innkjøpsordningen for litteratur 

for å sikre bredde i sjangre med særlig vekt 
på barn og unge 

–	 styrking av samarbeidet mellom folkebibli
otek og skoler.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016), side 71–72. 

Regjeringen lanserte nasjonal bibliotekstra
tegi 12. august 2015. I strategien er det tatt inn 
en rekke tiltak som skal bidra til å fremme 
punktene i Stortingets anmodningsvedtak. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 534, 5. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om ord
ningen for merverdiavgiftskompensasjon for 
idrettsanlegg kan gjøres mer forutsigbar, her
under en endring fra rammestyrt til regelstyrt 
ordning, og melde tilbake til Stortinget på 
egnet måte, senest i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2016.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016) side 49. 

Regjeringen har vist til betydningen av å 
skape gode rammebetingelser for de lagene og 
foreningene som påtar seg slike anleggsinves
teringer. Kombinert med endringer i tippe
nøkkelen, bidrar kompensasjonsordningen til 
å skape bedre vilkår for anleggsutbygging i 
regi av lokalidretten. Fra ordningen ble oppret
tet i 2010 har søkerne hver år, med unntak av i 
2012 hvor det var om lag 90 pst. innvilgelse, 
mottatt full innvilgelse av godkjente søknads
beløp. I ny saldering av statsbudsjettet høsten 
2015 ble det gitt en tilleggsbevilgning på 48,1 
mill. kroner, jf. Innst. 108 S (2015–2016) og 
Prop. 25 S (2015–2016). Med dette har anleggs
byggerne fått full kompensasjon for betalt mer
verdiavgift også i 2015. 

Regjeringen har ellers vist til at regelstyrte 
ordninger på statsbudsjettet for en stor del er 
rettighetsbaserte stønadsordninger til privat
personer, for eksempel under folketrygden, 
studiefinansieringsordningen mv. Ordinære 
statlige tilskuddsordninger er gjennomgående 
rammestyrte. Det er ikke grunnlag for å 
behandle tilskuddsordningen for merverdi
kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 
annerledes enn tilskuddsordninger på andre 
områder. Det er derfor Regjeringens vurdering 
at kompenasjonsordningen bør opprettholdes 
som en rammestyrt ordning. 

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2015–2016) 
har Familie- og kulturkomiteen bemerket at 
det fortsatt er komiteens mening at regjerin
gen bør se på måter å gjøre ordningen mer for
utsigbar på. 

Fra 2016 har Kulturdepartementet endret 
søknadsfristen i kompensasjonsordningen fra 
1. mai til 1. mars. Det vil gi oversikt over søk
nadsbeløpene på et tidligere tidspunkt og der
med skape et bedre beslutningsgrunnlag i de 
årlige budsjettprosessene.» 

Vedtak nr. 701, 16. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen koordinere sluk
king av FM i 2017 slik at slukking av kommersi
ell lokalradio i storbyområdene finner sted på 
samme tidspunkt som den regionale slukkingen 
for de riksdekkende kommersielle kanalene, og 






39 2015–2016 Meld. St. 15 
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

ta initiativ til at konsesjonene forlenges i tråd 
med dette der det er nødvendig.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016), side 127–128. 

Kulturdepartementet har i brev 11. septem
ber 2015 gitt Medietilsynet i oppdrag å vedta en 
midlertidig forlengelse av FM-konsesjonene i 
storbyområdene slik at de løper ut i samsvar 
med den regionvis slukkeplanen de riksdek
kende aktørene er blitt enige om. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknader til opp
følgingen av vedtaket.» 

2.10 Kunnskapsdepartementet 

Vedtak nr. 34, 25. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for 
økt utnyttelse av forskningsinfrastrukturen på 
Svalbard, herunder tiltak for økt norsk 
forskningsaktivitet i Ny-Ålesund.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Vedtaket er fattet i forbindelse med behandlin
gen av Riksrevisjonens undersøkelse om utnyt
telse av infrastruktur til forskning i norske 
områder i Arktis, Dokument 3:13 (2013–2014), 
jf. Innst. 41 S (2014–2015). Oppfølging av ved
taket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) under 
programkategori 07.70 Forskning. 

Svalbard Integrated Arctic Observing Sys
tem (SIOS), et norskinitiert, internasjonalt 
samarbeid, er det viktigste tiltaket for økt 
utnyttelse av forskningsinfrastrukturen på 
Svalbard. Målet er samarbeid og åpenhet mel
lom institusjoner og forskere og slik utnytte 
kapasiteten bedre. Forprosjektet ble avsluttet i 
2014 og et interimsprosjekt startet opp i 2015. 
Prosjektet skal forberede de viktigste felles
tjenestene i SIOS og legge grunnlag for å eta
blere en samarbeidsorganisasjon. Målet er å 
etablere SIOS innen utgangen av 2016. 

Regjeringen legger opp til å behandle 
spørsmålet om spesifikke tiltak for å styrke 
norsk forskningsaktivitet i Ny-Ålesund i den 
varslede stortingsmeldingen om Svalbard. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
hadde i Innst. 12 S (2015–2016) ikke merk
nader til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 39, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen frem til revidert 
nasjonalbudsjett for 2015 avklare rammer og 
finansiering for en ny folkehøyskole, SKAP, i et 
samarbeid mellom det offentlige og næringsli
vet i Lindesnesregionen.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Stortinget fattet vedtaket i sammenheng med 
behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Ved
taket er omtalt i Prop. 119 S (2014–2015). Ved
taket er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) under 
programkategori 07.50 Voksenopplæring 
m.m., kap. 553 Folkehøyskoler, post 70 Til
skudd til folkehøyskoler. 

SKAP har søkt om godkjenning som ny 
folkehøgskole med oppstart fra høsten 2016. 
Det er i statsbudsjettet for 2016 vedtatt å 
bevilge 3,4 mill. kroner til oppstart av ny folke
høyskole i Mandal, SKAP fra og med høsten 
2016. Kirke-, utdannings- og forskningskomi
teens flertall mener dette vil gi et positivt til
skudd til opplæringstilbudet i Norge, og har i 
Innst. 12 S (2015–2016) ikke ytterligere 
merknader til oppfølgingen av vedtaket.» 

Vedtak nr. 273, 11. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå prakti
seringen av gratisprinsippet i leirskoleopplæ
ringen, slik at dette tilbudet kan sikres på en 
god måte.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Stortinget fattet vedtaket i sammenheng med 
behandlingen av statsbudsjettet for 2015. Opp
følging av anmodningsvedtaket og en vurde
ring av gratisprinsippet er omtalt under kap. 
225, post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdeparte
mentet. Det følger av opplæringsloven at 
offentlige grunnskoler skal være gratis for 
elevene og foreldrene. Gratisprinsippet skal 
sikre alle barn like muligheter til å delta i alle 
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aktiviteter i grunnskolen, uavhengig av for
eldrenes økonomi. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
har i Innst. 12 S (2015–2016) merket seg depar
tementets oppfølging av anmodningsvedtaket 
og på denne bakgrunn drøftet problemstillin
gene.» 

Vedtak nr. 375, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
rulleringen av langtidsplanen i 2018 utarbeide 
en investeringsplan, køordning for investerin
 tansekrava i løpet av ein periode på ti år. 
ger, og større bygge- og vedlikeholdsprosjek
ter av bygg i universitets- og høyskolesekto
ren.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Stortinget fattet vedtaket i sammenheng med 
behandlingen av Meld. St. 7 (2014–2015), jf. 
Innst. 137 S (2014–2015). En beskrivelse av 
hvordan vedtaket skal følges opp er omtalt i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdeparte
mentet under programkategori 07.60 Høyere 
utdanning og fagskoleutdanning. 

Departementet vurderer at det er hen
siktsmessig å få utarbeidet planer som ser 
ombygging og opprusting av bygg i forbin
delse med planer for nybygg, slik at utvikling 
av forskning og undervisning og bygging av 
fysisk infrastruktur blir sett i sammenheng. 
Planene må vurderes opp mot fremtidig struk
tur og utvikling av institusjonslandskapet, jf. 
Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for 
kvalitet. Regjeringen vil i forbindelse med 
neste langtidsplan arbeide med en investe
ringsplan og køordning for universitets- og 
høyskolebygg. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
hadde i Innst. 12 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 654, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringa ikkje utelukke at 
lærarar som fylte krava for å verte tilsette i 
undervisningsstilling før 1. januar 2014, får 
moglegheit til å gå opp til eksamen i kompetan
segivande vekttallsstudier, utan å måtte delta i 
undervisninga.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Stortinget fatta dette vedtaket i samband med 
handsaminga av Prop. 84 L (2014–2015) 
Endringar i opplæringslova og privatskolelova. 

Oppfølgingen av vedtaket er omtalt i Prop. 
1 S (2015–2016) under programkategori 07.20 
Grunnopplæringa, kap. 226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringa, post 22 Vidareutdanning for 
lærarar og skoleeigarar. Den statlege satsinga 
på vidareutdanning vil bli ført vidare for å leg
gje til rette for at skoleeigarane kan nå kompe

Dei nærmare forskriftskrava om relevant 
kompetanse i undervisningsfag inneber at læra
rar må ha eit visst tal på studiepoeng som er rele
vante for faget. Det er ikkje eit krav om at ein må 
ha deltatt i undervisning innanfor høgare utdan
ning, kravet er berre knytt til studiepoeng eller 
tilsvarande omfang av høgare utdanning. Insti
tusjonane for høgare utdanning avgjer sjølve om 
det skal stillast krav til deltaking eller liknande, 
jf. universitets- og høgskolelova §§ 3-3 og 3-10. 
Dette er viktig for at institusjonane sjølve skal 
kunne ta ansvaret for å sikre høg kvalitet i utdan
ninga. Om læraren må delta i undervisning, vil 
derfor avhenge av kva studium ho eller han har 
meldt seg til. I si behandling hadde Kyrkje-, 
utdannings- og forskingskomiteen ikkje 
merknader til departementets oppfølging, jf. 
Innst. 12 S (2015–2016).» 

Vedtak nr. 655, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre 
rekrutteringen til de små og verneverdige 
håndverksfagene og finansiering av disse 
utdanningene.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«I forbindelse med behandlingen av Prop. 84 L 
(2014–2015) Endringar i privatskolelova mv., jf. 
Innst. 344 L (2014–2015), vedtok Stortinget 
11. juni 2015 tre anmodninger til regjeringen 
(vedtak nr. 655, 656 og 657). Vedtakene er 
omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) under program
kategori 07.20 Grunnopplæringa, kap. 228 Til
skudd til frittstående skoler. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
mener det er viktig å ta vare på kompetansen 
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og kunnskapen som de små og verneverdige 
fagene representerer. Komiteen ser fram til at 
regjeringen kommer tilbake til Stortinget med 
forslag som sikrer både rekruttering og finan
siering av de små og verneverdige håndverks
fagene. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å 
gå gjennom vilkårene og strukturen for de små 
og verneverdige fagene i videregående opplæ
ring. Både faglig råd for design og håndverk og 
et eget arbeidsutvalg vil våren 2016 levere for
slag til organisering for å sikre bedre relevans 
og kvalitet for disse fagene. Regjeringen vil vur
dere forslag til hvordan finansieringen av og 
rekrutteringen til små og verneverdige hånd
verksfag kan sikres, og komme tilbake til Stor
tinget på egnet måte.» 

Vedtak nr. 656, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede krav om at 
hoveddelen av det pedagogiske personalet må 
være ansatt i skolen, og komme tilbake til Stor
tinget på egnet måte.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«I forbindelse med behandlingen av Prop. 84 L 
(2014–2015) Endringar i privatskolelova mv., jf. 
Innst. 344 L (2014–2015), vedtok Stortinget 
11. juni 2015 tre anmodninger til regjeringa 
(vedtak nr. 655, 656 og 657). 

Oppfølging av vedtaket er omtalt i Prop. 1 S 
(2015–2016) under programkategori 07.20 
Grunnopplæringa, kapittel 228 Tilskudd til 
frittstående skoler. Krav om at hoveddelen av 
det pedagogiske personalet i godkjente fri
skoler må være tilsatt i skolen vil bli utredet, og 
et eventuelt forslag om lovendring vil bli sendt 
på høring høsten 2016. Regjeringen vil komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
hadde i Innst. 12 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 657, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede et lovfestet 
krav om en ikke-kommersiell formålsbestem
melse i friskolenes vedtekter og komme til
bake til Stortinget på egnet måte.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«I forbindelse med behandlingen av Prop. 84 L 
(2014–2015) Endringar i privatskolelova mv., jf. 
Innst. 344 L (2014–2015), vedtok Stortinget 
11. juni 2015 tre anmodninger til regjeringen 
(vedtak nr. 655, 656 og 657). 

Oppfølging av vedtaket er omtalt i Prop. 1 S 
(2015–2016) under programkategori 07.20 
Grunnopplæringa, kapittel 228 Tilskudd til fritt
stående skoler. Et lovfestet krav om en ikke
kommersiell formålsparagraf til friskolene vil bli 
utredet, og et eventuelt forslag om lovendring vil 
bli sendt på høring høsten 2016. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
hadde i Innst. 12 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 658, 11. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at 
utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får 
muligheten til å gjennomføre opptaksinter
vjuer for kandidater til lærerutdanningen.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 14. januar 
2016: 

«Stortinget fattet vedtaket i sammenheng med 
behandlingen av Dokument 8:98 S (2014– 
2015), jf. Innst. 339 S (2014–2015). Prop. 1 S 
(2015–2016) for Kunnskapsdepartementet, 
programkategori 07.60, inneholder en kort 
beskrivelse av regjeringens oppfølging av ved
taket. Kirke-, utdannings- og forskningskomi
teen hadde i Innst. 12 S (2015–2016) ikke 
merknader til departementets redegjørelse. 

Kunnskapsdepartementet sendte høsten 
2015 på høring et forslag om endringer i opp
taksforskriften for universiteter og høyskoler 
slik at utdanningsinstitusjoner som ønsker det, 
får muligheten til å gjennomføre opptaksprøve 
i form av intervju etter nærmere regler fastsatt 
av institusjonen. 

Høringsinstansene hadde frist til 
16. november 2015 med å gi innspill til departe
mentets endringsforslag. Kunnskapsdeparte
mentet vil på bakgrunn av høringen fastsette 
nødvendige endringer i opptaksforskriften og 
tar sikte på at endringene skal gjelde fra studie
året 2016/2017.» 
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2.11 Landbruks- og matdepartementet 

Vedtak nr. 58, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere forbud 
mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med opp
følging av pelsdyrutvalget.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til 
Stortinget med egen sak om oppfølging av 
NOU om norsk pelsdyrhold høsten 2016.» 

Vedtak nr. 254, 11. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere forbud 
mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med opp
følging av pelsdyrutvalget.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til 
Stortinget med egen sak om oppfølging av 
NOU om norsk pelsdyrhold høsten 2016.» 

Vedtak nr. 255, 11. desember 2014 

«Stortinget ber om at Landbruks- og matdepar
tementets ordning med samarbeidsavtaler 
med frivillige organisasjoner videreføres.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Samarbeidsavtalene med Norges Vel, 4H 
Norge, Vitenparken, OIKOS – økologisk land
slag, Slipp oss til – ungdom inn i landbruket, 
Norges Bygdekvinnelag, Norsk Kulturarv, 
Hageselskapet, Kvinner i skogbruket, Det Nor
ske Skogselskap, Hest og Helse, Hanen, Nor
ske lakseelver og Bondens marked er videre
ført, jf. omtale under kap. 1138, post 70 i Prop. 
1 S (2015–2016) for Landbruks- og matdeparte
mentet.» 

Vedtak nr. 416, 12. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til 
virkemidler for å bedre konkurransen og effek
tiviteten i dagligvaremarkedet.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Arbeidet med å finne virkemidler for å bedre 
konkurransen og effektiviteten i dagligvare
markedet skjer i et samarbeid mellom Land
bruks- og matdepartementet, Nærings- og fis
keridepartementet og Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 

Det arbeides med konkurranse- og effekti
vitetsfremmende tiltak i verdikjeden for mat. 
Tiltak foreslås lagt til konkurranseloven og 
håndhevet av Konkurransetilsynet.» 

Vedtak nr. 437, 3. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for å ta initi
ativ til bedre merkeordninger for mat, som 
også stiller krav til opprinnelsesmerking på 
bearbeidede kjøttprodukter og meieriproduk
ter.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Regelverket for merking av mat er i hovedsak 
harmonisert gjennom EØS-avtalen. Vedtaket 
må derfor følges opp gjennom å bidra i regel
verksprosesser i EU. Mattilsynet er sentral i 
dette arbeidet fra norsk side og vil følge opp 
dette i internasjonale fora.» 

Vedtak nr. 451, 12. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det i til
knytning til den tverrsektorielle strategien mot 
antibiotikaresistens utarbeides en handlings
plan som viser hvordan offentlige myndig
heter, veterinærer, fagmiljøer og næringen 
sammen kan jobbe mot utbredelse av antibio
tikaresistente bakterier innenfor husdyrnærin
gen.» 
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Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Den tverrsektorielle strategien ble lansert 
våren 2015. Landbruks- og matdepartementet 
har innhentet innspill til handlingsplan fra rele
vante organisasjoner og virksomheter samt 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet. På bak
grunn av dette blir handlingsplanen lagt frem 
vinteren 2016.» 

Vedtak nr. 573, 2. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen i stortingsmel
ding om handlingsplan for naturmangfold, 
stortingsmelding om landbruk og stortings
melding om skog- og trenæring gjøre en vur
dering av aktuelle problemstillinger knyttet til 
myr.» 

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Problemstillinger knyttet til myr blir fulgt opp 
i arbeidet med disse meldingene.» 

2.12 Nærings- og fiskeridepartementet 

Vedtak nr. 35, 25. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvilke for
utsetninger som må være til stede for at 
forskningsfartøyene i arktiske farvann i fremti
den samsvarer med de uttalte målsettingene 
for norsk havforskning, fiskeriforvaltning, kli
maovervåking og arktisk forskning.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 254. 

I oktober 2012 ble det tatt en beslutning om 
å igangsette prosessen med anskaffelse av nytt 
isgående fartøy jf. Prop. 1 S (2012–2013) for 
Fiskeri- og kystdepartementet. Fartøyet er nå 
under bygging og vil etter planen bli ferdigstilt 
medio 2017. Det nye fartøyet vil utgjøre den 
viktigste forutsetningen for å kunne nå uttalte 

målsettinger innenfor norsk havforskning, 
klimaovervåking og arktisk forskning. 

I tillegg ble det høsten 2014 satt i gang en 
utredning for å kartlegge Havforskningsinsti
tuttets framtidige behov for datainnhentingsin
frastruktur. Behovene er knyttet til fiskerier, 
havbruk og miljø – både til havs og langs kys
ten. Utredningen ble avsluttet i september 2015 
og viser ulike alternativer for innretning på 
framtidig infrastruktur for marin datainnhen
ting. Som en del av regjeringens omstillingstil
tak foreslås det å øke bevilgningen på kap. 926 
Forskningsfartøy med 100 mill. kroner til nød
vendig oppgradering og vedlikehold av de 
marine forskningsfartøyene jf. Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet. 
Dette vil redusere risikoen for motorhavari og 
øke stabiliteten i datainnhentingen. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
12 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 52, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som 
kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes 
rammebetingelser i anbudskonkurranser.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen har beskrevet hvordan anmod
ningsvedtaket følges opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
del 3 Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 254– 
255. Regjeringen har satt i verk flere tiltak for å 
bedre de ideelle tjenesteleverandørenes ram
mebetingelser. Regjeringen har sammen med 
KS underskrevet en revidert og styrket samar
beidsavtale med ideelle leverandører av helse- 
og sosialtjenester. Regjeringen har også, som 
et supplement til samarbeidsavtalen og i dialog 
med de ideelle organisasjonene, utarbeidet en 
tiltaksplan for å bedre rammevilkårene for ide
elle leverandører av helse- og sosialtjenester. 
Som del av tiltaksplanen har regjeringen ned
satt et ekspertutvalg som skal utrede det fag
lige grunnlaget for en eventuell statlig dekning 
av de ideelle organisasjonenes historiske pen
sjonskostnader. Utvalget skal legge fram sin 
utredning innen 30. juni 2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 
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Vedtak nr. 61, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen å utrede om GIEK 
og Eksportkreditt Norges mandater kan utvi
kles for å fremme økte investeringer i fornybar 
energi, innenfor virksomhetens formål. Utred
ningen bør blant annet se på hvordan selska
pene også kan dekke kommersiell risiko knyt
tet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til 
andre risikoavlastende og investeringsfrem
mende tiltak.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 119 S (2014– 
2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 
i statsbudsjettet for 2015, kapittel 2.9, Andre 
saker. Nærings- og fiskeridepartementet fant 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen har beskrevet hvordan anmod
ningsvedtaket følges opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
del 3 Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 254– 
255. Regjeringen har satt i verk flere tiltak for å 
bedre de ideelle tjenesteleverandørenes ram
mebetingelser. Regjeringen har sammen med 
KS underskrevet en revidert og styrket samar
beidsavtale med ideelle leverandører av helse- 
og sosialtjenester. Regjeringen har også, som 
et supplement til samarbeidsavtalen og i dialog 
med de ideelle organisasjonene, utarbeidet en 
tiltaksplan for å bedre rammevilkårene for ide
elle leverandører av helse- og sosialtjenester. 
Som del av tiltaksplanen har regjeringen ned
satt et ekspertutvalg som skal utrede det fag

handlingsrom for å gjøre to justeringer i det nor
ske eksportfinansieringstilbudet, som antas å av de ideelle organisasjonenes historiske pen
bidra til fremme av investeringer i fornybar sjonskostnader. Utvalget skal legge fram sin 
energi i utlandet. Det første tiltaket knyttet seg utredning innen 30. juni 2016. 

lige grunnlaget for en eventuell statlig dekning 

til å harmonisere Eksportkreditt Norges regel
verk med GIEKs hva gjelder definisjonen av 8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 
norsk interesse, for å sikre at eksportkontrakter 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 

som vurderes å være i norsk interesse blir finan
siert. Det andre tiltaket innebar å åpne for at Vedtak nr. 407, 5. februar 2015 
Eksportkreditt Norge kan bruke kontantdepot 
som sikkerhet i stedet for bankgaranti for små «Stortinget ber om at regjeringen, dersom sta
lån og mindre deler av store lån til prosjekter i ten som eier skulle forelegges og delta i en 
utviklingsland og fremvoksende økonomier. Til
takene er nå implementert. 

Nærings- og fiskeridepartementet fant ikke 
grunnlag for å etablere en hensiktsmessig 
garantiordning for investeringer i fornybar 
energi i utlandet, grunnet begrensninger i 
internasjonale regler for eksportfinansiering 
(gjennom OECD-avtalen Arrangement on offi
cially supported export credits) og EØS-avtalens 
regler om offentlig støtte. 

Stortinget behandlet saken i Innst. 360 S 
(2014–2015), under kapittel 3.3.9, Andre saker, 
og tok regjeringens redegjørelse til oriente
ring.» 

Vedtak nr. 246, 11. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som 
kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes 
rammebetingelser i anbudskonkurranser.» 

beslutning om en endring i Kongsberg Grup
pen ASAs struktur (salg av deler av selskapet 
eller lignende), tar med i sine vurderinger hen
synet til å ivareta forsvarsmessig kompetanse 
og virksomhet med tanke på nasjonal sikker
het.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 255 for 
hvordan anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp. 
Dersom en eventuell sak skulle være av en 
karakter som tilsier foreleggelse for Stortinget, 
vil nevnte vurderinger inkluderes i regjerin
gens framlegg. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 
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Vedtak nr. 471, 24. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til tiltak for å sikre stren
gere regulering av import av produkter fra hai 
for å stanse import av ulovlige haiprodukter til 
Norge.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 255–256 
for hvordan anmodningsvedtaket blir fulgt opp. 
Slik det går frem av Prop. 1 S, har Nærings- og 
fiskeridepartementet blant annet iverksatt et 
utredningsarbeid for å kartlegge fakta og kon
sekvenser av forskjellige importbetingelser for 
haiprodukter. I dette arbeidet har Nærings- og 
fiskeridepartementet bl.a. trukket inn 
Havforskningsinstituttet for informasjon om 
bestandssituasjonen for relevante haibestander, 
Utenriksdepartementet for å se nærmere på 
importrestriksjoner i forhold til våre WTO-for
pliktelser, Klima- og miljødepartementet for å 
se på hvordan Norge kan intensivere innsatsen 
innenfor rammen av CITES, samt Finansdepar
tementet og Tollvesenet for å se nærmere på de 
administrative og økonomiske konsekvenser av 
å håndheve og verifisere et strengere regel
verk. Nærings- og fiskeridepartementet gjen
nomgår uttalelsene fra de berørte departemen
tene og institusjonene. Uttalelsene viser imid
lertid at ytterligere utredningsarbeid er 
nødvendig for å kunne følge opp anmodnings
vedtaket. Stortinget vil orienteres om status for 
dette arbeidet innen sommeren 2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 489, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
komme tilbake til Stortinget med en vurdering 
av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslipps
teknologi i nærskipsfartflåten.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 




2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 256. 
Nærskipsfartsflåten kan benytte seg av virke
middelapparatet, herunder ordninger under 
Enova, Innovasjon Norge og Norges 
Forskningsråd. Regjeringen vil sørge for et 
gebyr- og avgiftsregime som styrker en miljø
vennlig nærskipsfart. I budsjettet for 2016 fore
slår regjeringen å redusere avgiftene under 
Kystverket med om lag 90 mill. kroner påløpt 
og 86 mill. kroner bokført. Kuttet tas i losbe
redskapsavgiften og innrettes slik at nærskips
fartens rammebetingelser styrkes. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 490, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere innføring 
av en midlertidig vrakpantordning for skip i for
bindelse med statsbudsjettet for 2016.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 256. 
Regjeringen foreslo i budsjettet for 2016 å 
styrke innovasjonslåneordningen i Innovasjon 
Norge gjennom en økning av tapsavsetningene 
med 28 mill. kroner, slik at det kan tas høyere 
risiko i prosjekt knyttet til miljøvennlige 
nybygg i nærskipsfarten. Forslaget tilsvarer en 
økning av lånerammen på cirka 100 millioner 
kroner. Videre foreslo regjeringen at det settes 
av 12 millioner kroner til tilskudd til kondem
nering av gamle skip. Før kondemneringsord
ningen kan tre i kraft må den avklares i forhold 
til statsstøtteregelverket. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 491, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for å 
bringe nærskipsfartens rammebetingelser til 
europeisk nivå, herunder spørsmålet om 
avskrivningssatser for skip, og komme tilbake 
til Stortinget med dette på egnet måte.» 
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Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, Del 
III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av anmod
ningsvedtak fra Stortinget, side 256. Regjerin
gen styrker NOR-registerets konkurransekraft, 
bl.a. ved å oppheve grensen for maksimal utbe
taling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kyst
fart og samtidig åpne for en avgrenset oppmy
king i fartsområde for NIS-skip som driver frakt 
mellom norske og europeiske havner. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader. 

Når det gjelder avskrivningssatsen på skip 
er det redegjort for i Meld. St. 4 (2015–2016) 
Bedre skatt. Her fremgår det at samlet sett 
mener Finansdepartementet at det foreligger 
sterke indikasjoner på at dagens avskrivnings
sats i gruppen er for høy og foreslår derfor at 
satsen settes til 10 pst. i tråd med Skatteutval
gets forslag. Departementet vil også se nær
mere på behovet for tiltak for å hindre at 
avskrivninger og tap på fartøy som kvalifiserer 
for rederiskatt, kan brukes til å redusere skatt
bar inntekt fra annen virksomhet.» 

Vedtak nr. 586, 4. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om industriens rammevilkår.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 256. 
Næring- og fiskeridepartementet ba om, og har 
nylig mottatt, et forslag til inndeling av kysten i 
produksjonsområder fra Havforskningsinsti
tuttet. Departementet vil nå vurdere forslaget, 
før departementets forslag blir sendt på all
menn høring sannsynligvis i løpet av første 
kvartal 2016. Regjeringen tar sikte på å komme 
tilbake til Stortinget med inndelingen av pro
duksjonsområdene før ordningen trer i kraft, 
senest i forbindelse med fremleggelsen av bud
sjettforslaget for 2017. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 679, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede en utslipps
modell der hver enkelt aktørs tillatte miljøbe
lastning er definert.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 256. 
Nærings- og fiskeridepartementet har bedt 
Havforskningsinstituttet, i samråd med Veteri

ningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 1 S (2015– nærinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattil

2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 256– 
257. Nærings- og fiskeridepartementet har 
startet arbeidet med en stortingsmelding om 
industriens rammevilkår. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 678, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
legge frem for Stortinget det endelige forslaget 
til produksjonsområder.» 

synet, utrede en utslippsmodell der den 
enkelte lokalitet får en definert utslippskvote 
av lakseluslarver. I dette arbeidet vil også 
andre relevante miljøer med kunnskap om 
modellering og lakselus trekkes inn. Utrednin
gen skal legges frem for Nærings- og fiskeri
departementet i form av en rapport. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 680, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en 
handlingsplan mot resistens.» 
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Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 257. 
Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Mat
tilsynet, i samråd med Havforskningsinstitut
tet, Veterinærinstituttet, Fiskeridirektoratet og 
Statens legemiddelverk i oppgave å utarbeide 
et forslag til en handlingsplan mot legemiddel
resistens hos lakselus. Regjeringen tar sikte på 
å fremlegge handlingsplanen høsten 2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 681, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en stra
tegi mot rømming som tar utgangspunkt i en 
nullvisjon.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 257. 
Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fis
keridirektoratet utarbeide forslag til en strategi 
mot rømming. Regjeringen tar sikte på å fram
legge strategien høsten 2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 682, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om 
et havbruksfond som skal fordele kommune
nes og fylkeskommunenes inntekter fra veder
lagene fra nye konsesjoner og vekst på eksis
terende, samt legge frem en vurdering av de 
mest tjenlige fordelingsnøklene for å sikre en 
rimelig fordeling av inntektene til alle kommu
ner og fylkeskommuner med oppdrettsvirk
somhet.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
21. desember 2015: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 257. 
Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak, 
og legger til grunn at nye prinsipper og fond 
skal gjelde for alle nye utlysninger av vekst 
etter 1. januar 2016 i tråd med Stortingets for
utsetninger. En ryddig og god utredning og 
forankring av denne saken krever imidlertid 
noe tid. Det skal utarbeides fordelingsnøkler 
for fordeling av midler mellom kommuner og 
mellom kommuner og fylkeskommuner, fore
slås modell for frekvens og størrelse på utbeta
lingene samt vurderes hvordan fondet skal 
administreres. Et høringsnotat om saken er 
sendt på allmenn høring 10. desember. Regje
ringen vil derfor komme tilbake med et kon
kret forslag til oppfølging av anmodningsvedta
ket, senest i forbindelse med revidert budsjett 
2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 791, 19. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for, 
og eventuelt hvordan, det offentlige kan stimu
lere til etablering og videreutvikling av 
næringsnære sentre/anlegg for testing, simu
lering og visualisering.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen redegjorde for hvordan anmod
ningsvedtaket vil bli fulgt opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
Del III Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 257– 
258. Der fremgår det at Regjeringen senest i 
statsbudsjettet for 2017 vil legge fram sin vur
dering av behovet for og eventuelt hvordan det 
offentlige kan stimulere etablering og videreut
vikling av næringsnære sentre/anlegg for 
testing, simulering og visualisering. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 
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2.13 Olje- og energidepartementet 

Vedtak nr. 390, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en statlig 
hydrogenstrategi, og sørge for at støtteordnin
gene til hydrogen opprettholdes i Enova.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. desember 2015: 

«Dokumentene som ligger til grunn for ved
taket er representantforslag fra stortings
representantene Heikki Eidsvoll Holmås, 
Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og 
Audun Lysebakken om å følge opp anbefalin
ger for å nå Norges klimamål i 2020, jf. Doku
ment 8:10 S (2014–2015) og Innst. 147 S 
(2014–2015).Vedtaket vil bli fulgt opp i den 
kommende stortingsmeldingen om energi
politikken, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–2016), 
kap. 3, side 20.» 

Vedtak nr. 391, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak 
om hvordan fossil energibruk i Norge kan 
erstattes med fornybare energikilder som til
pasning til lavutslippssamfunnet.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. desember 2015: 

«Dokumentene som ligger til grunn for ved
taket er representantforslag stortingsrepre
sentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin 
Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun 
Lysbakken om å følge opp anbefalinger for å 
nå Norges klimamål i 2020, jf. Dokument 8:10 
S (2014–2015) og Innst. S 147 (2014–2015). 
Vedtaket vil bli fulgt opp i den kommende stor
tingsmeldingen om energipolitikken, jf. 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016), kap. 3, side 
20.» 

Vedtak nr. 455, 17. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag om virkemidler for å 
fase ut fossil olje i fjernvarme og gjøre fjern
varme mest mulig ressurseffektiv.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. desember 2015: 

«Dokumentene som ligger til grunn for ved
taket er Representantforslag 21 S (2014–2015) 
fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om 
bedre energimerking av bygg, jf. Dokument 
8:21 S (2014–2015) og Innst. 192 S (2014– 
2015). Vedtaket vil bli fulgt opp i den kom
mende stortingsmeldingen om energipolitik
ken, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–2016), kap. 3, 
side 20.» 

Vedtak nr. 647, 10. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen inkludere kraftver
kene med installert effekt over 10 MW, og med 
byggestart i perioden 1. januar 2004 – 7. sep
tember 2009, i utnyttelsen av overgangsordnin
gen.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. desember 2015: 

«Dokumentene som ligger til grunn for vedta
ket er Prop. 97 L (2014–2015) og Innst. 346 L 
(2014–2015) om endringer i lov om elsertifika
ter (første kontrollstasjon). Regjeringens for
slag ble vedtatt med unntak av grensen på 10 
MW. Et forslag om å fjerne grensen ble vedtatt. 
Etter loven er derfor nye vannkraftverk som 
hadde byggestart etter 1. januar 2004 kvalifi
sert for elsertifikater, også vannkraftverk med 
installert effekt over 10 MW. Loven trer i kraft 
1. januar 2016. Anmodningsvedtaket er ivare
tatt gjennom Stortingets lovvedtak, jf. omtale i 
Prop. 1 S (2015–2016), kap. 3, side 20.» 

Vedtak nr. 732, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen om at konklusjo
ner og vilkår, punkt tre, skal lyde: 
Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet 
skal senest i 2022 etablere en områdeløsning 
for kraft fra land som skal dekke hele kraftbe
hovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, 
Ivar Aasen og Gina Krogh.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
22. desember 2015: 

«Dokumentene som ligger til grunn for vedta
ket er Prop. 114 S (2014–2015) og Innst. 382 S 
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(2014–2015) om Norges største industripro
sjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup
feltet med status for olje- og gassvirksomheten. 

Vedtaket gjelder et vilkår ved godkjenning 
av plan for utbygging og drift av første bygge
trinn av Johan Sverdrup-feltet. Olje- og energi
departementet har i brev av 20. august 2015 til 
Statoil ASA godkjent plan for utbygging og drift 
av første byggetrinn av Johan Sverdrup-feltet. 
Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp ved 
at godkjennelsen er gitt på ovennevnte vilkår 
som er utformet av Stortinget jf. omtale i 
Prop. 1 S (2015–2016), kap. 3, side 20.» 

2.14 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 24, 18. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det 
åpnes for lokale forhandlinger med Bodø kom
mune om hvordan deler av det økte økono
miske handlingsrom for Bodøpakken skal 
benyttes, herunder utbygging av ny adkomst 
til Bodø havn.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Stortingets fullmakt til 
Samferdselsdepartementet om å inngå avtale 
med bompengeselskapet og fastsette nærmere 
regler for finansieringsordningen, er delegert 
til Vegdirektoratet. Departementet har bedt 
direktoratet ta initiativ til at det åpnes for lokale 
forhandlinger med Bodø kommune om hvor
dan deler av det økte økonomiske handlings
rommet for Bodøpakken skal benyttes. Statens 
vegvesen er i dialog med lokale myndigheter 
om saken. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 50, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle 
kommende fergeanbud har krav til nullut
slippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når 
teknologien tilsier dette.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at det er en del av regje
ringens plattform at nye ferjer skal benytte lav- 
eller nullutslippsteknologi når teknologien til
sier det. DNV-GL har på oppdrag fra Vegdirek
toratet vurdert hvordan spørsmålet om krav til 
lav- eller nullutslippsteknologi kan følges opp i 
ferjedriften og har satt opp en del kriterier for 
egnet teknologi med hensyn til ren batteridrift. 
Parametere som blir benyttet, er overfartstid, 
ladetid, hastighet, PBE-kapasitet og installert 
effekt. Bl.a. med bakgrunn i disse kriteriene vil 
aktuell teknologi bli vurdert for ferjesam
bandene hvor nye kontrakter lyses ut de nær
meste årene. Miljøkrav vil bli utformet ut fra 
kjennetegn ved det enkelte samband som skal 
konkurranseutsettes. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 53, 1. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen utrede en beta
lingsordning for utenlandske vogntog for å 
sikre at disse betaler sin andel av bruken av 
norsk infrastruktur.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at fra 1. januar 2015 ble 
det obligatorisk med bompengebrikke for kjø
retøy over 3 500 kg i næring. Foreløpig stati
stikk viser at påbudet har hatt en effekt ved at 
de fleste tunge kjøretøyer har anskaffet en Aut
oPASS-brikke. For at påbudet skal ha tiltenkt 
effekt, forutsettes det at kravene som belastes 
gjennom AutoPASS, faktisk betales. I en rap
port fra juni 2015 vurderer Vegdirektoratet 
ulike løsninger for å gjøre AutoPASS-avtalene 
sikrere i den forstand at flest mulig passeringer 
som gjøres med betalingsbrikke, faktisk blir 
betalt. Departementet følger opp med ev. nye 
forslag for å sikre inntekter gjennom Auto
PASS-avtalene. 
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Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

Etter planen vil Samferdselsdepartementet 
motta en rapport fra Vegdirektoratet med erfa
ringer med ordningen med obligatorisk bom
pengebrikke for tunge kjøretøy i første kvartal 
2016.» 

Vedtak nr. 95, 4. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom
gang av hvordan det kan legges til rette for økt 
deltakelse fra private aktører når det gjelder 
drift av Avinors mindre lufthavner.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Avinor AS er bedt om i 
neste plan for selskapets virksomhet (§ 10
plan) å vurdere hvordan det kan legges til rette 
for økt deltakelse fra private aktører i driften av 
Avinors mindre lufthavner. Planen vil danne 
grunnlaget for neste melding til Stortinget om 
Avinors virksomhet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 96, 4. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen fremme en hand
lingsplan for økt trafikksikkerhet på vei, og 
komme til Stortinget med den på egnet måte.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at departementet har 
startet arbeidet med en stortingsmelding om 
trafikksikkerhet på veg. I tråd med Stortingets 
merknader i Innst. 13 S (2014–2015) vil hoved
innretningen på meldingen være samordning 
på overordnet nivå i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

I forbindelse med arbeidet med stortings
meldingen er det opprettet en arbeidsgruppe. 
Den ledes av Vegdirektoratet og består av 
representanter fra Helsedirektoratet, Politidi
rektoratet, Utdanningsdirektoratet, Toll- og 
avgiftsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Statens 
havarikommisjon for transport og Utryknings
politiet.» 

Vedtak nr. 97, 4. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge inn 20-minut
ters-avganger på E39 Anda–Lote, senest ved 
oppstarten av neste anbudsperiode 1. januar 
2017.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at riksvegferjesambandet 
Anda – Lote ble lagt ut for konkurranse i 
august 2015. I konkurransegrunnlaget er det 
stilt krav om 20-minutters avganger på dagtid i 
den nye kontraktsperioden. Ny kontrakt vil 
gjelde fra 1. januar 2018. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 349, 16. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen sikre fylkeskom
munene mulighet til å sette vilkår om null- og 
lavutslippssaker for nye drosjer gjennom § 11 i 
yrkestrafikklova.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at departementet utarbei
der forslag til lovhjemmel, slik at fylkeskom
munene skal ha mulighet til å sette vilkår om 
null- eller lavutslippsbiler i drosjenæringen. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

Forslag ble sendt på høring 30. september 
2015 med høringsfrist 29. desember 2015.» 
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Vedtak nr. 351, 16. desember 2014 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
en ordning som gjør det mulig med personlige 
registreringsskilt på norske kjøretøy. Over
skuddet fra salg av personlige bilskilt øremer
kes trafikksikkerhetstiltak.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at dagens kjøretøyregis
ter (Autosys) ikke er tilrettelagt for en ordning 
med personlige kjennemerker. Videre opply
ses det at departementet har bedt Vegdirekto
ratet følge opp anmodningsvedtaket ved at det 
i det videre arbeidet med planlegging og utvik
ling av kjøretøyregister legges til rette for at 
personlige kjennemerker kan innføres så tidlig 
som mulig. Arbeidet med utvikling av nytt 
kjøretøyregister er også redegjort for i Prop. 
1 S (2015–2016) i del II under programkategori 
21.30 Vegformål, side 61–62. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 353, 16. desember 2015 

«Stortinget ber regjeringa gi kommunane mog
legheit til å reservera parkeringsplassar til bil
delingsordningar, og at det vert utarbeidd nye 
skilt for ei slik ordning i samband med revide
ringa av parkeringsregelverket.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det blir opplyst at i Prop. 93 L (2014– 
2015) Endringar i vegtrafikkloven mv. (vilkårs
parkering) blei det slått fast at Samferdselsde
partementet skal følgje opp vedtaket i samband 
med utarbeidinga av det nye regelverket for vil
kårsparkering. Vegdirektoratet har fått i opp
drag å utarbeide nye skilt i tråd med det nye 
regelverket, også skilt som viser parkering for 
bildelingsordningar. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

Vegdirektoratet har vurdert skilt som viser 
parkering for bildelingsordningar og tilrår at 
informasjon til bilistane skjer ved å bruke under
skilt til det vanlege parkeringsskiltet 552 i skilt
forskrifta. Departementet vil be Vegdirektoratet 
informere kommunane om denne løysinga.» 

Vedtak nr. 388, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kollek
tivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter 
null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøy
tralt drivstoff.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at anmodningsvedtaket 
vil bli fulgt opp som en del av arbeidet med å 
følge opp anmodningsvedtak 688. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 389, 3. februar 2015 

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med 
havneeierne lage en helhetlig plan for økt bruk 
av landstrøm i norske havner, herunder finan
siering og virkemidler for å oppnå dette.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Olje- og energideparte
mentet i samråd med Samferdselsdepartemen
tet har bedt Enova om å undersøke markeds
grunnlaget for landstrøm, med sikte på en 
markedsbasert utbygging av landstrøm. Dette 
vil kunne danne grunnlag for en helhetlig plan 
for utbygging av landstrøm. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 
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Vedtak nr. 445, 5. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen frem mot at pro
sjektet er ferdig og i den første tiden etter at 
veien er åpnet, vurdere muligheten for å kunne 
redusere noen av restriksjonene som Prop. 49 
S (2014–2015) legger opp til på sideveiene, her
under muligheten for å redusere antallet bom
stasjoner. Regjeringen bes samtidig om å vur
dere effekter og konsekvenser av eventuell tra
fikklekkasje på sideveiene.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at prosjektet E134 Dam
åsen – Saggrenda ventes åpnet for trafikk i 
2019. Statens vegvesen vil vurdere muligheten 
for å redusere restriksjonene på sidevegnettet, 
herunder trafikale og finansielle konsekvenser 
av slike reduksjoner. Når det foreligger til
strekkelige avklaringer, vil saken bli lagt fram 
for Stortinget. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 458, 17. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget på en egnet måte med forslag til vir
kemidler som i storbyene kan begrense bil
bruk på riksveiene i perioder der luftforurens
ningen er høy. En eventuell hjemling av en slik 
rett må innrettes på en måte som sikrer mobili
tet og fremkommelighet for samfunnsviktig 
transport.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Samferdselsdeparte
mentet vurderer forslaget i samråd med Veg
direktoratet og Klima- og miljødepartementet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 459, 17. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til 
å opprette lavutslippssoner.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Samferdselsdeparte
mentet vurderer forslaget i samråd med Veg
direktoratet og Klima- og miljødepartementet. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 481, 26. mars 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte kart
legge omfanget av kabotasje i det norske trans
portmarkedet.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Statistisk sentralbyrå på 
oppdrag fra departementet har utarbeidet en 
rapport hvor det er vurdert ulike tiltak for å 
bedre statistikken for godstransport og utarbei
delse av ny statistikk for persontransport. Sam
ferdselsdepartementet mener at den mest 
egnede måten å følge opp anmodningsvedtaket 
på er å påvirke EU til å endre regelverket slik at 
statistikken for godstransportkabotasje blir 
bedre, samt å påvirke EU til å utarbeide statis
tikk for kabotasje innen turbusstransport. 
Videre opplyses det at det er gjennomført tiltak 
for å bedre konkurransesituasjonen for norske 
transportører. Kontrollen av kabotasje er økt i 
2015 og vil bli prioritert i 2016 sammen med kon
troll av vinterutrustning og bremser med tunge 
kjøretøy. Det er opprettet et samarbeidsforum 
for ulike kontrolletater som bl.a. skal sikre at 
kabotasje blir kontrollert på en bedre måte. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 
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Vedtak nr. 485, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen styrke Kystverkets 
formelle rolle som transportetat slik at sjø
transportens konkurransekraft forbedres i 
samsvar med nasjonale transportprioriteringer 
om overføring av gods fra land til sjø.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Kystverkets planleg
gingsmidler også skal gå til å øke etatens kom
petanse på godstransport og intermodale 
transportløsninger, slik at etaten styrkes som 
transportetat, jf. programkategori 21.60 Kyst
formål i del II i Prop. 1 S (2015–2016). Videre 
skal Kystverket utvikle kompetanse som gjør 
det i stand til å tenke overordnet og helhetlig 
om godstransport i ulike prosesser. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

Samferdselsdepartementet følger dette opp 
i etatsstyringen av Kystverket.» 

Vedtak nr. 486, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av 
den nasjonale havnestrategien, legge frem til
tak som har til hensikt å gjøre havnene og hav
neterminalene mer effektive, flytte tungtrans
port fra vei til sjø, og samtidig gi nærskipsfar
ten en mer sentral rolle i Nasjonal 
transportplan (NTP).» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at etatene i retningslin
jene til Nasjonal transportplan 2018–2029 er 
bedt om å se hen til den nasjonale havnestrate
gien, herunder tiltak for å utvikle effektive, 
intermodale knutepunkt. Stamnetthavnregi
met skal videreutvikles og styrkes, og maritim 
og landbasert infrastruktur ses i sammenheng. 
Dersom farleden utbedres og havnen dermed 

plan og ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. 
Som en del av oppfølgingen av havnestrategien 
skal det vurderes om kriteriene for stamnett
havner bør endres. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 487, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
legge frem en helhetlig gjennomgang av gebyr- 
og avgiftspolitikken i sjøtransporten med sikte 
på å bedre og forenkle rammebetingelsene for 
nærskipstransporten.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Samferdselsdeparte
mentet, Nærings- og fiskeridepartementet og 
Finansdepartementet har ansvar for avgifter og 
gebyrer for sjøtransporten. Samferdselsdepar
tementet har ansvar for losavgiftene og sikker
hetsavgiftene. I Prop. 1 S (2015–2016) ble 
losavgiftene foreslått redusert, noe som vil 
legge til rette for at for at mer gods kan trans
porteres til sjøs. Reduksjonen tas i losbered
skapsavgiften og innrettes slik at nærskipsfar
tens rammebetingelser styrkes, fordi det er 
dette segmentet som har størst konkurranse
flater mot veg. 

Videre opplyses det at en gjennomgang av 
gebyr- og avgiftspolitikken må ses i sammen
heng med rapporten fra Grønn skattekommi
sjon og prosjektet «Bred samfunnsanalyse av 
godstransport» der det er gjort samfunnsøko
nomiske beregninger av ulike tiltak innenfor 
avgifter og gebyrer, særlig med hensyn til 
effekt på transportmiddelfordelingen. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 488, 7. april 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede en midlerti
dig tilskuddsordning for godsoverføring til 

settes i stand til å ta imot større skip, vil regje bedrifter som velger å benytte sjøtransport 

ringen vurdere utbedring av infrastruktur på fremfor landtransport og komme tilbake til 
land i arbeidet med neste nasjonale transport- Stortinget med dette på egnet måte.» 
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Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at i arbeidet med Nasjo
nal transportplan 2018–2029 er transporteta
tene gitt i oppdrag å utrede virkemidler for å 
realisere deler av potensialet for godsoverfø
ring fra veg til sjø og jernbane, herunder en 
midlertidig tilskuddsordning for bedrifter som 
velger å benytte sjøtransport framfor landtrans
port. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 540, 12. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
økt kapasitet og frekvens for lokaltogtrafik
ken.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølgingen av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at innføring av ny grunn
rutemodell fra desember 2014 har sikret en 
høyere utnyttelse av eksisterende infrastruk
tur i Østlandsområdet og har gitt et mer robust 
og forutsigbart tilbud med flere togavganger. 
Fra desember 2013 fikk Vossabanen økt fre
kvens, og fra desember 2014 ble det økt fre
kvens og bedre togtilbud på Sørlandsbanen, 
Arendalsbanen og Trønderbanen sør for 
Trondheim. Fra august 2015 fikk Jærbanen og 
Saltenpendelen økt kapasitet i rushtid. Salten
pendelen får i tillegg én ekstra avgang tirsdag 
til lørdag fra desember 2015. For å øke kapasi
teten i eksisterende avganger fra 2016 i intercit
ytrafikken mellom Skien/Larvik og Lilleham
mer, samt ytterligere forsterkning i rushtid på 
Jærbanen, fikk NSB i 2014 restverdigaranti for 
å investere i 11 nye tog. 

For ytterligere økt kapasitet må det foretas 
større investeringer i infrastrukturen. Det er i 
Prop. 1 S (2015–2016) redegjort for pågående 
investeringsprosjekter på jernbanen, jf. side 
236–237 og omtalen i del II under Programka
tegori 21.50, kap. 1350, postene 30 og 31. 

Samferdselsdepartementet foreslo i Prop. 1 
S (2015–2016) å gi NSB AS restverdigaranti for 

investeringer i ytterligere 26 nye tog knyttet til 
Gjøvikbanen, Vossabanen og kapasitetsøkning 
på Østlandet, jf. omtalen i del II under program
kategori 21.50 Jernbaneformål. 

I Innst. 13 S (2015–2016) viser flertallet i 
transport- og kommunikasjonskomiteen, med
lemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kriste
lig Folkeparti og Venstre til budsjettavtalen 
mellom samarbeidspartiene der det omtales at 
NSB får restverdigaranti for enda flere togsett. 
Videre viser komiteen til vedtaket i Innst. 2 S 
(2015–2016). 

I vedtaket økes restverdigarantien for opp
graderinger og nyinvesteringer med 1 070 mill. 
kr til 2 620 mill. kr knyttet til Gjøvikbanen, 
Vossabanen og kapasitetsøkning Østlandet, 
Trønderbanen, Eidangerparsellen og ERTMS. 
Den økte garantien gjør det mulig for NSB å 
investere i ytterligere 18 togsett.» 

Vedtak nr. 542, 12. mai 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
melde tilbake om utviklingen i kollektivande
len til, fra og på norske flyplasser.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at det i neste melding til 
Stortinget om virksomheten til Avinor AS vil 
rapporteres om utviklingen i kollektivandelen i 
tilbringertransporten til norske flyplasser. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 582, 2. juni 2015 

«1. Stortinget ber regjeringa sjå til at det igang
sette arbeidet i Vegdirektoratet om å kartleggje 
økonomiske og administrative konsekvensar 
ved ei eventuell nasjonal regulering vedko
mande alkolås, blir koordinert godt med norsk 
deltaking i det pågåande grunnlagsarbeidet for 
eit eventuelt EU-direktiv knytt til alkolås. Det 
vert forventa at svaret på det igangsette arbei
det i Vegdirektoratet føreligg innan hausten 
2015. 2. Stortinget ber regjeringa, når svaret på 
arbeidet da føreligg, å fremje forslag om innfø
ring av alkolås og korleis dette best kan innfa
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sast i køyretøy på veg som driv persontrans
port mot vederlag. 3. Stortinget ber regjeringa 
også vurdere behovet for overgangsordningar 
eller statlege insentivordningar for å sikre rask 
og smidig innfasing av alkolås i dei køyretøya 
som vil bli omfatta av ei regelendring knytt til 
alkolås.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det blir opplyst at departementet vil 
som i dag følgje rettsutviklinga i EU på området 
nøye. Vegdirektoratet er bedt om å utgreie og 
utarbeide forslag i tråd med vedtaket frå Stor
tinget, om å innføre alkolås i køyretøy på veg 
som driv persontransport mot vederlag. 

I Innst. 13 S (2015–2016) siterer transport- 
og kommunikasjonskomiteen oppmodingsved
taket, men kjem ikkje med ytterlegare kom
mentarar. 

Utgreiinga frå Vegdirektoratet let seg ikkje 
gjennomføre innan hausten 2015 slik Stortin
get har forventa. Arbeidet er omfattande i 
omfang og kompleksitet, og har vidtrekkande 
konsekvensar særleg for transportbransjen. 
Samferdselsdepartementet har derfor sett det 
som nødvendig å gi Vegdirektoratet utsett frist 
til august 2016 for å levere eit samla grunnlags
materiale til departementet. Etter at Vegdirek
toratet har kome med si utgreiing vil departe
mentet leggje opp til ein grundig og open pro
sess og sende forslaga på høyring. 
Departementet vil på egna måte kome tilbake 
til Stortinget med saken.» 

Vedtak nr. 688, 15. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at mål for 
klimautslipp i 2020 og 2030 er førende for regje
ringens fremlegg til Nasjonal transportplan.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at etatene og Avinor i 
plangrunnlaget til Nasjonal transportplan 
2018–2029 skal vise og drøfte hvordan priorite
ringsforslagene påvirker måloppnåelsen i hen
hold til målstrukturen. Ett av etappemålene 

under hovedmålet Klima og miljø er å redusere 
klimagassutslippene i tråd med Norges klima
mål. I forbindelse med arbeidet med planforsla
get til Nasjonal transportplan 2018–2029 skal 
transportetatene og Avinor utarbeide en kli
mastrategi. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 740, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen og Vegdirektoratet 
innvilge streknings-ATK på særlig ulykkesut
satte strekninger, i tråd med faglige anbefalin
ger og etablerte retningslinjer.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at Vegdirektoratet er bedt 
om å følge opp saken i tråd med Stortingets 
vedtak. Departementet forutsetter at direktora
tet i sitt videre arbeid påser at kriteriene for 
bruk av streknings-ATK legges til grunn, dvs. 
at tiltaket bare skal etableres på strekninger 
med høy gjennomsnittsfart, høy ventet skade
kostnad og stor trafikksikkerhetsgevinst, og 
der det etter en konkret vurdering anses som 
det beste og mest kostnadseffektive tiltaket. 

I Innst. 13 S (2015–2016) uttaler flertallet i 
transport- og kommunikasjonskomiteen at den 
forventer framdrift i arbeidet med etablering av 
streknings-ATK for ytterligere å redusere tra
fikkulykker. 

Merknaden fra komiteen vil bli fulgt opp i 
tildelingsbrevet for 2016 til Statens vegvesen.» 

Vedtak nr. 741, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen gi tilslutning til 
Statens vegvesens søknad om streknings-ATK 
i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i Prop. 
1 S (2015–2016) for Samferdselsdepartementet. 
Det opplyses at Vegdirektoratet er bedt om å 
følge opp saken i tråd med Stortingets vedtak. 
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Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merk
nader til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 744, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme 
forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan 
sykkelveger, -felt og -traseer kan utformes.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at departementet har satt 
i gang et arbeid for å se på mulige tiltak for å 
oppnå økt fleksibilitet i utformingen av sykkel
anlegg og at det vil komme tilbake til Stortinget 
med saken på egnet måte. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 745, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med 
fylkeskommunene, utrede og fremme forslag 
som sørger for at utbygging av infrastruktur 
for sykkel blir høyere prioritert.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at sykkelpolitikken inn
går som en viktig del av det forberedende 
arbeidet til Nasjonal transportplan 2018–2029. 
Statens vegvesen er i dialog med fylkeskom
munene om dette. Det vises også til det videre 
arbeidet med fylkeskommuner og kommuner i 
de ni storbyområdene med å inngå bymiljø
avtaler. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse.» 

Vedtak nr. 746, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for økt 
elsykkelbruk.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2016: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte
mentet. Det opplyses at departementet har gitt 
Statens vegvesen i oppdrag å utrede tiltak for 
økt el-sykkelbruk. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merkna
der til departementets redegjørelse. 

Arbeidet vil bli gjort i forbindelse med 
Nasjonal transportplan 2018–2029.» 

2.15 Utenriksdepartementet 

Vedtak nr. 8, 11. november 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge fram sak om 
barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll 
om individklagerett i løpet av 2015.» 

Utenriksdepartementet uttaler i brev 16. desember 
2015: 

«Regjeringen vil legge frem melding til Stortin
get om denne saken i løpet av vårsesjonen 
2016.» 

Vedtak nr. 734, 18. juni 2015 

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte 
holde Stortinget orientert om framdriften i 
arbeidet og om behov for endringer i humani
tær innsats.» 

Utenriksdepartementet uttaler i brev 16. desember 
2015: 

«Både FN og Den internasjonale Røde Kors 
komiteen lanserte i 2015 sine største globale 
humanitære appeller noensinne, en refleksjon 
av stadig økende humanitære behov. Gapet 
mellom behov og finansiering vokser. Beho
vene ventes å øke ytterligere i 2016. Gjennom 
regjeringens budsjettforslag og budsjettavtalen 
på Stortinget styrkes den norske humanitære 
innsatsen kraftig i 2016, både gjennom en 
ekstraordinær økning på 30 % på kapittelpost 
163.70 Nødhjelp og humanitær bistand, og 
gjennom en økning i kjernebidragene til Ver
dens matvareprogram (WFP) og FNs høykom
missær for flyktninger (UNHCR). Norge vil 
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jobbe aktivt for å bidra til at samspillet mellom 
humanitær bistand og utviklingsarbeid styrkes 
slik at verktøyene brukes mest mulig effektivt, 
særlig i kroniske kriser og sårbare stater. 

Størsteparten av økningen på det humani
tære budsjettet øremerkes tiltak i Syria og 
nabolandene, inkludert Irak. Minst 1,5 milliar
der kroner vil gå til dette, og regjeringen er for
beredt på at innsatsen vil måtte styrkes ytterli
gere i lys av de store behovene. Norske midler 
vil kanaliseres gjennom kjente partnere og 
kanaler som er effektive og har tilgang til de 
rammede, inkludert både FN, Røde Kors-beve
gelsen og frivillige organisasjoner. Støtten vil 
sikre humanitær respons både i nabolandene 
og inne i Syria, inkludert gjennom grensekrys
sende bistand. 

Den totale norske humanitære innsatsen vil 
i 2016 bli nærmere 5 milliarder kroner, et helt 
ekstraordinært beløp for å svare på de store 
utfordringene verden står overfor i dag. Matva
rebistand og beskyttelse av flyktninger er prio
ritert gjennom både kjernebidrag og øremer
kede bidrag til henholdsvis WFP og UNHCR. 
Regjeringen vil videre prioritere utdanning i 
krise og konflikt enda høyere, samt trappe opp 
støtten til bekjempelse av seksualisert og 
kjønnsbasert vold og integrering av et kjønn
sperspektiv i den humanitære bistanden. 
Beskyttelse av sivile og inkludering av sårbare 
grupper vil fortsatt være viktig. 

Det er gjort rede for flere detaljer om fram
driften i arbeidet og behov for endringer i 
humanitær innsats i Prop. 1 S (2015–2016) 
Utenriksdepartementet, under kapittel 163 
post 70 Nødhjelp og humanitær bistand. 

Stortinget hadde ved behandlingen av 
Prop. 1 S (2015–2016) ingen merknad til oppføl
gingen av vedtaket.» 

Anmodningsvedtak i 
stortingssesjonen 2013–2014 

3.1	 Barne-, likestillings- og inkluderings
departementet 

Vedtak nr. 440, 5. juni 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen 
melding til Stortinget om fosterhjemsomsor
gen innen utgangen av 2015.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 17. september 2014: 

«Regjeringen tar sikte på at en melding til Stor
tinget om fosterhjemsomsorgen legges frem 
innen utgangen av 2015.» 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
uttaler i brev 5. januar 2016: 

«I BLDs Prop. 1 S (2015–2016), punkt 3.3 beskri
ves oppfølgingen av vedtaket. Det omtales her at 
regjeringen planlegger å legge frem en melding 
til Stortinget om fosterhjemsomsorgen innen 
utgangen av 2015. Stortinget ble videre i BLDs 
Prop. 29 S (2015–2016), punkt 3 Andre saker, 
informert om at det er nødvendig å bruke noe 
mer tid til å gjennomføre nødvendige utrednin
ger og sikre kvaliteten på framlegget. Meldin
gen blir derfor lagt frem for Stortinget i vårsesjo
nen 2016. Komiteen har ikke hatt kommentarer 
til denne omtalen.» 

3.2	 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 503, 17. juni 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge fram en 
nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, 
der Stortinget kan behandle de overordnede 
prinsipper for utvikling og struktur for sykehus 
og spesialisthelsetjenesten i planperioden.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. august 2014: 

«Regjeringen tar sikte på å legge fram en nasjo
nal helse- og sykehusplan høsten 2015.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for budsjetter
minen 2016 for Helse- og omsorgsdepartemen
tet, kapittel 14 der det står at Regjeringen vil 
legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan 
høsten 2015. Regjeringen la 20. november 2015 
fram Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- 
og sykehusplan (2016–2019).» 
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3.3 Klima- og miljødepartementet 

Vedtak nr. 473, 12. juni 2014 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
arbeidet med fremtidige klimamål, og i forbin
delse med vurdering av hensiktsmessigheten 
av en klimalov, vurdere nærmere hvordan kon
troll og overvåking av måloppnåelse i klimapo
litikken kan gjennomføres.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
20. august 2014: 

«Regjeringen vil utrede hensiktsmessigheten 
av klimalov, og det legges opp til en åpen inn
spillsprosess, som vil følges opp høsten 2014. 
Spørsmål knyttet til kontroll og overvåking av 
måloppnåelse i klimapolitikken vil være en vik
tig del av arbeidet. Regjeringen vil komme til
bake til Stortinget på en egnet måte.» 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev 
19. januar 2016: 

«Vedtaket blir fulgt opp i forbindelse med utar
beidelse av forslag til klimalov i tråd med Stor
tingets vedtak 475, 476 og 478, 24. mars 2015, 
jf. Innst. 212 S (2014–2015) fra Energi- og miljø
komiteen.» 

3.4 Kulturdepartementet 

Vedtak nr. 74, 4. desember 2013 

«Stortinget ber regjeringen stadfeste lokalise
ring av nybygg for Arkivverkets sentraldepot 
og Norsk helsearkiv på Tynset, forutsatt at full
ført kvalitetssikring av styringsunderlag og 
kostnadsoverslag tilsier bygging av et eventu
elt nybygg.» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 19. august 2014: 

«Kulturdepartementet vil redegjøre for oppføl
gingen av vedtaket i Prop. 1 S (2014–2015).» 

Kulturdepartementet uttaler i brev 22. desember 
2015: 

«Kulturdepartementet har redegjort for oppføl
gingen av vedtaket i budsjettproposisjonen for 
2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016) side 62. 

Regjeringen har redegjort for sin vurde
ring av ulike tiltak for å realisere innsparings
potensialet i dette prosjektet, og foreslått at 
arkivprosjektet på Tynset innrettes slik at de 
mest arbeidskrevende funksjonene vil bli opp
rettet på Tynset, men permanent oppbevaring 
av papirarkiver lokaliseres annetsteds. Det 
legges til grunn at det forenklete prosjektet vil 
innebære en langt mer effektiv løsning. Regje
ringen vil komme tilbake til Stortinget med 
saken. 

Saken er omtalt i Innst. 14 S (2015–2016) fra 
Familie- og kulturkomiteen og Innst. 16 S 
(2015–2016) fra Kommunal- og forvaltnings
komiteen, og ble drøftet i Stortingets debatt om 
Innst. 14 S (2015–2016) 9. desember 2015.» 

3.5 Nærings- og fiskeridepartementet 

Vedtak nr. 496, 16. juni 2014 

«Stortinget ber regjeringen etablere en offent
lig løsning med informasjon om eiere av aksje
selskaper som sikrer større åpenhet, med eta
blering i løpet av 2015.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
5. september 2014: 

«Nærings- og fiskeridepartementet har startet 
arbeidet med å etablere en offentlig løsning 
med informasjon om eiere av aksjeselskaper 
som sikrer større åpenhet. Arbeidet skjer i 
samråd med Finansdepartementet. Nærings- 
og fiskeridepartementet ga 4. juli 2014 
Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide 
en rapport med begrunnet forslag til kon
septvalg for en løsning som sikrer større åpen
het om eiere av aksjeselskaper, for eksempel i 
tilknytning til Foretaksregisteret, som gjør det 
mulig å opprette og oppdatere opplysninger 
om aksjeeiere (aksjeeierboken) elektronisk. 
Rapporten skal oversendes til Nærings- og fis
keridepartementet innen 1. november 2014 og 
skal danne grunnlaget for en beslutning om 
hvordan en slik løsning bør innrettes. Stortin
get vil bli orientert om videre oppfølging av 
anmodningsvedtaket på egnet måte.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen har beskrevet hvordan anmod
ningsvedtaket følges opp i Prop. 1 S (2015– 
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2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
del 3 Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 253. Det 
fremgår der at regjeringen vil utarbeide et 
høringsnotat med alternative løsninger som 
skal sendes til alminnelig høring. Dette 
høringsnotatet ble sendt på alminnelig høring 
22. desember 2015 med høringsfrist 22. mars 
2016. 

Stortinget behandlet redegjørelsen i Innst. 
8 S (2015–2016) og hadde ingen merknader.» 

Vedtak nr. 552, 19. juni 2014 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det bør 
utvikles et regelverk som etablerer småbedrif
ten som egen juridisk enhet, og i tilfelle hvor
dan det kan gjøres. I tillegg bes det om at ram
mebetingelser som er spesielt tilpasset små 
bedrifter, defineres. Stortinget ber om at det i 
vurderingen særlig tas hensyn til de små 
bedriftenes behov for enklere regler som ikke 
medfører unødvendige administrative byrder, 
og til likebehandling når det gjelder sosiale ret
tigheter, skatter og avgifter.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
5. september 2014: 

«Nærings- og fiskeridepartementet har startet 
arbeidet med en vurdering av om det bør utvi
kles et regelverk som etablerer småbedriften 
som en egen juridisk enhet. Stortinget vil bli 
orientert om oppfølgingen av anmodningsved
taket på egnet måte.» 

Nærings- og fiskeridepartementet uttaler i brev 
20. januar 2016: 

«Regjeringen har beskrevet hvordan anmod
ningsvedtaket følges opp i Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, 
del 3 Andre saker, kapittel 8 Oppfølging av 
anmodningsvedtak fra Stortinget, side 254. 

I Prop. 1 S (2015–2016) for Nærings- og fis
keridepartementet, del 3 Andre saker, kapittel 
8 ble det varslet at departementet vil gjen
nomgå selskapslovgivningen som grunnlag for 
en vurdering av om den ivaretar behovene til 
små foretak på en hensiktsmessig måte. Det 
fremgår at selskapslovgivningen generelt gjel
der uavhengig av foretakets størrelse (ansatte, 
omsetning mv.), og lovene har gjennomgående 
få bestemmelser som er forskjellige for store 

og små foretak. Lovene åpner for at det i ved
tektene/selskapsavtalen fastsettes unntak fra 
lovens normalordning på flere områder. Slik 
sett kan eierne/foretaket tilpasse bestemmel
sene til egne behov. Det er noen få unntak og 
særregler som skiller mellom større og mindre 
bedrifter. Dette gjelder blant annet regler om 
bedriftsforsamling, antall styremedlemmer, 
daglig leder, mulighetene for forenklet saksbe
handling og fravalg av revisjon. 

Valg av virksomhetsform vil ha betydning 
for blant annet ansvar, risiko, skatt, rettigheter 
og plikter. Det finnes en rekke ulike virksom
hetsformer. De vanligste er aksjeselskap, 
enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og sam
virkeforetak. Disse utgjør om lag 93,8 pst. av 
alle foretak registrert i Foretaksregisteret. 
Næringsdrivende har i utgangspunktet frihet 
til å velge virksomhetsform ved etablering av 
foretak. Dette sammen med utbudet av virk
somhetsformer gir næringsdrivende stor grad 
av fleksibilitet til å velge hvilke rettigheter og 
plikter som skal gjelde for virksomheten. 

De ulike virksomhetsformene skal ivareta 
forskjellige behov blant de næringsdrivende. 
Forskjellene mellom de ulike virksomhetsfor
mene gjør at skattereglene for enkeltperson
foretak, aksjeselskaper, deltakerlignede sel
skaper mv. av praktiske grunner ikke kan utfor
mes helt likt. Skattesystemet bør imidlertid 
utformes slik at de som driver næringsvirk
somhet, i minst mulig grad lar seg påvirke av 
skattereglene i valget av virksomhetsform. 
Skattemotiverte tilpasninger er uproduktive og 
gir samfunnsøkonomiske kostnader. Regjerin
gen har sammenlignet de skattemessige betin
gelsene for ulike virksomhetsformer i Meld. St. 
4 (2015–2016) Bedre skatt – En skattereform 
for omstilling og vekst (Skattemeldingen), 
punkt 7.2. Oppfølging av skattereformen vil 
også ha konsekvenser for skattereglene for 
enkeltpersonforetak og andre virksomhetsty
per. 

Næringsdrivende i enkeltpersonforetak 
omfattes av mange av de samme sosiale ram
mevilkårene som ansatte arbeidstakere i aksje
selskaper og andre virksomhetsformer. Visse 
forskjeller finnes. De må ses i sammenheng 
med at trygdeavgiftene (inklusive arbeidsgi
veravgift) er høyere for lønnstakere. Det vises 
til nærmere omtale om oppfølging av anmod
ningsvedtak nr. 551 fra Stortinget i Prop. 1 S 
(2015–2016) for Nærings- og fiskerideparte
mentet. Næringsdrivende i enkeltpersonfore
tak har mulighet til å tegne tilleggsforsikringer 
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for å oppnå samme dekning som lønnsmot
takere. Dette gir økonomisk fleksibilitet for 
den enkelte næringsdrivende. 

I regnskapsloven stilles det strengere krav 
til store foretak enn til små foretak. Små fore
tak har bl.a. forenklede notekrav og må heller 
ikke utarbeide kontantstrømoppstilling. Det er 
også utarbeidet en egen regnskapsstandard for 
små foretak. Hovedregelen er at alle med regn
skapsplikt etter regnskapsloven også har revi
sjonsplikt. Enkelte regnskapspliktige enheter 
er fritatt fra revisjonsplikten, herunder enheter 
med samlede driftsinntekter på mindre enn 
5 mill. kroner. Fritak for revisjonsplikt gjelder 
ikke for ansvarlige selskaper med mer enn fem 
deltakere og aksjeselskaper. Små aksjeselska
per kan imidlertid velge bort revisjon etter 
reglene i aksjeloven § 7-6. Enkelte bransjer, 
som advokater, følger egne regler og må alltid 
ha revisor. 

Regjeringen har igangsatt flere arbeider 
som på sikt vil kunne føre til enklere regn
skaps- og revisjonsregler for små og mellom
store foretak. Regnskapslovutvalget la 26. juni 
2015 frem sin første utredning om ny norsk 
regnskapslovgivning, jf. NOU 2015: 10 Lov om 
regnskapsplikt. Videre har regjeringen 2. okto
ber 2015 nedsatt et utvalg som skal vurdere og 
foreslå endringer i regelverket for revisjon, 
revisorer og regnskapsførere. 

Kravene i regelverket er ofte de samme for 
små og store bedrifter selv om småbedriftene 
har færre administrative ressurser til å følge 
opp. Det er derfor de minste bedriftene som 
relativt sett bruker mest ressurser på adminis
trasjon, og som tilsvarende har størst nytte av 
forenklingsarbeidet for næringslivet. Regje
ringen har gjennomført flere forenklingstiltak 
de siste årene. Blant dem er opphevelse av 
kravet til originalbilag til reiseregninger, A
ordningen, redusert oppbevaringsplikt for 
regnskapsmateriell, innføring av elektronisk 
skattekort og innføring av et elektronisk kon
taktregister i Altinn. Brønnøysundregistrene 
har utviklet en løsning som åpner for elektro
nisk stiftelse av aksjeselskaper. Dette vil gjøre 
det enklere, raskere og rimeligere å opprette 
et aksjeselskap. 

Ulike virksomhetsformer har vesentlige 
forskjeller, bl.a. når det gjelder eiernes ansvar 
for foretakets forpliktelser og eiernes plikt til å 
skyte inn kapital. Forskjellene gjør at en lov 
som skal favne alle typer småbedrifter uavhen
gig av eksisterende virksomhetsform kan bli 
komplisert og omfattende, og dermed vanske

lig å lese og anvende for eierne og andre som 
må forholde seg til bedriften. 

Nærings- og fiskeridepartementet har mot
tatt innspill fra næringslivet og andre som kan 
tilsi at det er et potensial for ytterligere foren
klinger i selskapslovgivningen, og slik at lov
givningen i større grad gjenspeiler at de fleste 
bedriftene er små. Tilbakemeldingene har 
gjennomgående vært at det ikke er hensikts
messig å utarbeide en egen lov for «mikro-AS», 
og at nødvendige forenklinger heller bør skje 
innenfor rammen av eksisterende selskapslov
givning. 

Aksjeselskapet er en innarbeidet og vel
kjent selskapsform som næringslivet både i 
Norge og i utlandet er fortrolig med. En egen 
mikroaksjeselskapslov ville bety at man ville få 
tre aksjeselskapsformer i Norge. Det ville i til
felle gjøre den samlede reguleringen av aksje
selskapene mindre oversiktlig. En særlov for 
små aksjeselskaper kan også hemme en natur
lig utvikling og/eller omstrukturering av sel
skaper som velger å bruke denne selskapsfor
men. En generell aksjelov gir stor grad av smi
dighet ved vekst og endringer på eiersiden, og 
uten at det er nødvendig med større endringer 
i det legale grunnlaget for virksomheten når 
selskapet utvikler seg. Videre arbeider EU alle
rede med en selskapsform for enpersonselska
per med begrenset ansvar; Societas Unius Per
sonae (SUP). Gitt at forslaget blir en realitet, vil 
det uansett neppe være behov for eller hen
siktsmessig å opprette en norsk mikroaksje
selskapsform i tillegg. 

Det finnes langt flere aksjeselskaper enn 
andre selskapsformer som samvirkeforetak og 
ansvarlige selskaper. Regjeringen mener der
for at arbeidet med tilpasninger for de minste 
bedriftene først og fremst bør rettes mot å vur
dere endringer i aksjeloven. I Prop. 1 S (2015– 
2016) for Nærings- og fiskeridepartementet ble 
det varslet at Nærings- og fiskeridepartemen
tet i løpet av 2016 skal foreta en evaluering av 
forenklingene i aksjelovgivningen som trådte i 
kraft 1. juli 2013 og at også forslag til andre 
endringer i aksjelovgivningen vil bli vurdert i 
forbindelse med en slik evaluering. Behovene 
til de minste bedriftene vil bli prioritert i dette 
arbeidet. 

Det er et potensial for forenkling også i å se 
på tvers av de selskapsformene som de minste 
bedriftene normalt velger blant. Endringer i 
aksjeloven vil derfor kunne ha relevans for 
annen selskapslovgivning, slik som samvirkel
ova. Det er imidlertid ikke gitt at forenklinger i 
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aksjeloven nødvendigvis bør gjennomføres i 
annen selskapslovgivning. Endringer må vur
deres konkret ut fra de hensyn som den aktu
elle loven skal ivareta og den aktuelle selskaps
formens egenart.» 

3.6 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 400, 24. april 2014 

«Stortinget ber regjeringen legge frem en 
nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 19. sep
tember 2014: 

«Samferdselsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen i Prop. 1 S (2014–2015).» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 18. januar 
2015: 

«Oppfølging av vedtaket er omtalt i del III i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdepar
tementet. Det opplyses at planen for elektro
nisk kommunikasjon vil inngå i stortingsmel
dingen om digital agenda for Norge som vil gi 
en helhetlig framstilling av regjeringens IKT
politikk. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 
hadde i Innst. 13 S (2015–2016) ikke merk
nader til departementets redegjørelse.» 

Statsministerens kontor 

t i l r å r :  

Tilråding fra Statsministerens kontor 5. februar 
2016 om anmodnings- og utredningsvedtak i stor
tingssesjonen 2014–2015 blir sendt Stortinget. 
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