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Innledning 

1.1 Bakgrunn 

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

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

Reduksjonen i antall anmodningsvedtak i de 
siste stortingssesjonene er i tråd med Stortingets 
ønske, jf. Dokument nr. 14 (2002-2003) sidene 90
92, og Innst. S. nr. 142 (2003-2004). Som det fram
går av tabellen, nådde antallet anmodningsvedtak 
en topp i stortingssesjonen 2002-2003. Etter dette 

Tabell 1.1  Antall anmodningsvedtak de siste 10 
stortingssesjonene 

Stortingssesjon Antall vedtak 

1999–2000 127 
2000–2001 183 
2001–2002 141 
2002–2003 247 
2003–2004 181 
2004–2005 171 
2005–2006 9 
2006–2007 20 
2007–2008 24 
2008–2009 35 

har antallet blitt redusert. Særlig markant er 
reduksjonen fra stortingssesjonen 2004-2005 til 
stortingssesjonen 2005-2006. Dette må også ses i 
sammenheng med at nåværende regjering har et 
flertall på Stortinget bak seg. 

1.2 Årets melding til Stortinget 

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser 
fra de respektive departementer om oppfølging og 
behandling av vedtakene fra stortingssesjonen 
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2008-2009. Svarene er inntatt i kapittel 2 i meldin
gen. 

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

Kapittel 4 inneholder en omtale av enkelte ved
tak fra stortingssesjonen 2006-2007. Dette gjelder 
vedtak hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen i 
Innst. S. nr. 119 (2008-2009) uttrykkelig har bedt 
om en videre oppfølging. 

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

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

Regjeringen legger vekt på at Stortinget alltid 
skal få en tydelig tilbakemelding om Regjeringens 
oppfølging av de enkelte anmodningsvedtak. Tilba
kemeldingen gis i proposisjoner eller meldinger. 
Det skal alltid framgå tydelig når et dokument fra 
Regjeringen til Stortinget inneholder en oppføl
ging av og et svar på et anmodningsvedtak som 
Stortinget har gjort. Gis tilbakemeldingen i ordi
nære proposisjoner eller meldinger, skal vedtaks
nummer, vedtaksdato og teksten i anmodningsved
taket gjengis før det redegjøres for Regjeringens 
oppfølging. Det bør også vises til i hvilken sam
menheng anmodningsvedtaket er kommet opp, 
med henvisning til hvilke stortingsdokumenter 
som ligger til grunn for vedtaket. 

Mange av anmodningsvedtakene vil det bli gitt 
tilbakemelding på i de årlige budsjettproposisjo
nene. Ofte forutsetter anmodingsvedtakene økte 
bevilgninger for å kunne gjennomføres. I så fall er 
det naturlig å vurdere gjennomføringen av vedta
kene i budsjettet. For å bedre oversikten, er det i 
fagproposisjonene laget en samlet framstilling av 
anmodningsvedtak som departementet gir tilbake

melding på i budsjettproposisjonen. Når det er tatt 
inn en slik redegjørelse om gjennomføringen av 
vedtakene i en budsjettproposisjon, vil det i denne 
meldingen bare bli tatt inn en kort henvisning til 
den mer utførlige tilbakemeldingen i budsjettpro
posisjonen. 

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

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor
tingssesjonen 2008-2009. 

2 	Anmodningsvedtak i 
stortingssesjonen 2008-2009 

2.1	 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Vedtak nr. 114, 5. desember 2008: 

«Stortinget ber Regjeringen omdisponere 6,3 
mill. kroner innenfor kap. 2661 post 75 for å 
dekke kostnaden med at synshemmede uten
for jobb, utdanning eller tillitsverv får synstek
niske hjelpemidler. Satsene for bærbart og sta
sjonært utstyr foreslås i tråd med dette justert 
ned med ytterligere 650 kroner sammenliknet 
med forslaget i St.prp. nr. 1 (2008–2009).» 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i 
brev 21. august 2009: 

«Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i 
tildelingsbrev for 2009 til Arbeids- og velferds
direktoratet bedt direktoratet om å iverksette 
Stortingets vedtak om at også synshemmede 
som ikke er i arbeid, utdanning eller organisa
sjonsvirksomhet skal kunne få innvilget stønad 
til datatekniske synshjelpemidler fra 1. januar 
2009. 

Inndekning for endringene er gjennomført 
ved at satsene for bærbart og stasjonært utstyr 
er justert ned med ytterligere 650 kroner sam
menliknet med opprinnelig forslag i St.prp. nr. 
1 (2008-2009). Med virkning fra 1. januar 2009 
er satsene for stasjonært utstyr og bærbart 
utstyr fastsatt til henholdsvis 4 450 og 5 950 
kroner.» 

Vedtak nr. 115, 5. desember 2008: 

«Stortinget ber Regjeringen disponere tiltaks
bevilgningen under kap. 634 post 76 slik at 
arbeidsmarkedstiltak kan settes inn når situa
sjonen på arbeidsmarkedet tilsier det.» 
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Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i 
brev 21. august 2009: 

«Anmodningsvedtak nr. 115 (2008-2009) fra 
Stortinget er fulgt opp i tildelingsbrev til 
Arbeids- og velferdsetaten for 2009 og i Revi
dert nasjonalbudsjett 2009. I omtalen i St.prp. 
nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 (s. 79) 
står følgende: 

«Arbeids- og velferdsetaten har fått fullmakt 
til en mer fleksibel bruk av den samlede tiltaks
bevilgningen til arbeidsmarkedstiltakene for 
2009 mellom 1. og 2. halvår. Dette ble meddelt 
Arbeids- og velferdsdirektoratet i tildelingsbre
vet for 2009, jf. også St.prp. nr. 37 (2008-2009). 
Så langt har etaten imidlertid ikke hatt behov 
for å benytte adgangen til mer fleksibel bruk av 
den samlede tiltaksbevilgningen for 2009 mel
lom 1. og 2. halvår.» 

2.2 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 122, 9. desember 2008 

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

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

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

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

Vedtak nr. 123, 9. desember 2008 

«Stortinget ber Regjeringen i presentasjon av 
KOSTRA-tall og rapporteringen av antall 
ansatte i omsorgssektoren synliggjøre hvordan 
sykefraværet har utviklet seg parallelt.» 

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

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

Helse- og omsorgsdepartementet vil i pre
sentasjonen av KOSTRA-tall og rapportering av 
antall ansatte i omsorgssektoren i den årlige 
Prop. 1 S og Kommuneproposisjonen synlig
gjøre hvordan sykefraværet har utviklet seg 
parallelt.» 

Vedtak nr. 254, 16. mars 2009 

«Stortinget ber Regjeringen kartlegge hvilket 
habiliterings- og rehabiliteringstilbud barn og 
voksne får etter cochlea implantatoperasjon.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:128 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 138 
(2008-2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet har i til
delingsbrevet for 2009 gitt Helsedirektoratet i 
oppdrag å kartlegge hvilke habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud barn og voksne får etter 
cochlea-implantasjon.» 

Vedtak nr. 255, 16. mars 2009 

«Stortinget ber Regjeringen kartlegge den 
tverrfaglige oppfølgingen barn med cochlea
implantat får frem til skolestart.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:128 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 138 
(2008-2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet har i til
delingsbrevet for 2009 gitt Helsedirektoratet i 
oppdrag å kartlegge hvilke habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud barn og voksne får etter 
cochlea-implantasjon, samt framskaffe oversikt 
over opplæringstilbud til barn og voksne i sam
arbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Kunnskapsdepartementet skal i 2009 gjen
nom en tverretatlig arbeidsgruppe, hvor Helse
direktoratet deltar, utarbeide en nasjonal veile
der om opplæring av barn og unge med hør
selshemning, herunder barn og unge som har 
fått cochleaimplantat. I tillegg til kartleggingen 
omtalt under vedtak nr. 254, 16. mars 2009, har 
Helsedirektoratet i 2009 bestilt en kunnskaps
oppsummering fra Nasjonalt Kunnskapssenter 
for helsetjenesten om hvilken form for habilite
ring vedrørende kommunikasjon barn som har 
fått cochleaimplantat får. Helsedirektoratet har 
siden 2008 medfinansiert et longitudinelt og 
tverrfaglig prosjekt om språkutviklingen hos 
barn som får cochleaimplantat før 12 måneders 
alder og i alderen 12-18 måneder. Undersøkel
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sen ledes av CI-teamet ved Oslo universitetssy
kehus HF, Rikshospitalet.» 

Vedtak nr. 256, 16. mars 2009 

«Stortinget ber Regjeringen sikre at CI-ope
rerte får habilitering og rehabilitering umiddel
bart etter operasjon.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:128 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 138 
(2008-2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet vil stille 
særskilt krav i oppdragsdokumentene til de 
regionale helseforetakene i 2010 om å sikre at 
CI-opererte får habilitering og rehabilitering 
umiddelbart etter operasjon. De regionale hel
seforetakene vil rapportere iverksatte tiltak i 
årlig melding 2010.» 

Vedtak nr. 352, 28. mai 2009 

«Stortinget ber Regjeringen om å fremme for-
slag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både 
med hensyn til kapasitet og kvalitet, og at dette 
forelegges Stortinget i egnet form.» 

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

«Vedtaket er truffet ved behandling av St.meld. 
nr. 12 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 240 (2008
2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev 
til Helsedirektoratet som omhandler oppfølgin
gen av St. meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig 
begivenhet – om en sammenhengende svan
gerskaps-, fødsels- og barselomsorg, bedt Hel
sedirektoratet utrede forslag til tiltak for å 
styrke jordmortjenesten både med hensyn til 
kapasitet og kvalitet. Helse- og omsorgsdepar
tementet vil deretter vurdere mulige tiltak og 
tar sikte på en nærmere omtale i statsbudsjettet 
for 2011.» 

Vedtak nr. 475, 16. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen om å sikre pasien
tens rett til at personsensitive helseopplysnin
ger ikke formidles i påhør av andre, blant annet 
under legevisitter.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:70 (2008–2009), jf. Innst. S. nr. 296 
(2008–2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt 
Helsedirektoratet utarbeide et rundskriv om 
gjeldende regelverk på området slik at taus
hetsplikten, personvernet og den enkeltes per
sonlige integritet blir ivaretatt ved ytelse av hel
sehjelp og ved helsepersonells informasjon og 
kommunikasjon med pasient.» 

Vedtak nr. 476, 16. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for 
opplærings- og holdningsskapende tiltak for at 
taushetsplikten skal etterleves, eksempelvis 
som del av kvalitetssikringsarbeidet i helsefor
etakene.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:70 (2008–2009), jf. Innst. S. nr. 296 
(2008–2009). 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt 
Helsedirektoratet om å ta inn en veiledning for 
dette arbeidet i rundskriv, jf. oppfølging av ved
tak nr. 475 av 16. juni 2009. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil også 
foreslå bestemmelser om virksomhetsledel
sens ansvar på dette område i forskriften om 
informasjonssikkerhet som nå er under 
arbeid.» 

Vedtak nr. 478, 16. juni 2009 

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

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

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

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

Vedtak nr. 479, 16. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen øke den norske 
innsatsen i internasjonalt narkotikaarbeid og i 
arbeidet med WHOs globale alkoholstrategi.» 

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

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

Regjeringen har utarbeidet et posisjonsno
tat om norsk narkotikapolitikk til bruk for nor
ske tjenestemenn i internasjonale fora. Ved 
hjelp av posisjonsnotatet og en tilhørende stra
tegi med prioriterte tiltak, vil Regjeringen 
sørge for økt og mer målrettet innsats i interna
sjonalt narkotikaarbeid. 

Siden Verdens helseforsamling vedtok en 
resolusjon om folkehelseproblemer forårsaket 
av skadelig bruk av alkohol i 2005, har Regje
ringen tett fulgt WHOs arbeid med en global 
alkoholstrategi. Det nordiske samarbeidet i 
WHO er blitt styrket fra 2008, og som ledd i for
beredelsene til den globale strategien er 
Norge medarrangør av en global ekspertkonfe
ranse i Stockholm i september 2009.» 

Vedtak nr. 481, 16. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen samarbeide med 
kommunene om å gjennomføre prosjekter etter 
inspirasjon fra STAD-prosjektet i Stockholm, 
som innebærer samarbeid med salgsnæringen 
om opplæring av personale i alkoholloven og 
konflikthåndtering, kombinert med flere kon
troller av salgs- og serveringsstedene.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 
nr. 8:80 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 322 (2008
2009). 

Helsedirektoratet har lagt til rette for at 
kommuner kan igangsette programmet 
«Ansvarlig vertskap». Målet med Ansvarlig 
vertskap er å forebygge og unngå overskjen
king, skjenking til mindreårige og rusrelatert 
vold. I programmet inngår informasjons-, opp
lærings-, samarbeids- og kontrolltiltak. I stats
budsjettet for 2009 ble det bevilget 6 mill. kro
ner til styrking av kvaliteten på kommunenes 
kontroll med salgs- og skjenkebevillinger og 
Helsedirektoratet vil høsten 2009 avholde en 
seminarrekke om kontroll. Seminaret retter 

seg mot kommunene, både på politisk og på 
administrativt nivå. Også politiet vil bli invitert 
til å delta. Helse- og omsorgsdepartementet vil 
vurdere hvordan man kan hente inspirasjon fra 
STAD-prosjektet som kan føre til økt overhol
delse av alkohollovgivningen, og vurderer 
ytterligere tiltak for å få til dette.» 

Vedtak nr. 484, 16. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle 
parter som forholder seg til nakkeskader, må 
forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å 
bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG 
(diagnoserelaterte grupper) og diagnostise
ring, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus 
og forsikring.» 

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Doku
ment nr. 8:90 (2007-2008) jf. Innst. S. nr. 353 
(2008-2009). 

Den internasjonale klassifikasjon av syk
dommer og helseproblemer (ICD-10) er et 
standardisert system som er godkjent av WHO. 
ICD-10 angir ikke retningslinjer for diagnos
tikk og behandling, men for enkelte sykdoms
grupper er det utarbeidet retningslinjer for 
bruk av ICD-10 koder slik at det kan gi grunn
lag for bedre statistikk og mer korrekt refusjon 
av innsatsstyrt finansiering (ISF). En slik vei
ledning vil også i noen grad bidra til at diagnos
tikken følger fastlagte prinsipper. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil be Helsedirektora
tet vurdere om det bør utarbeides nærmere ret
ningslinjer for kodepraksis når det gjelder nak
keskader. 

I Norge ble ICD-10 tatt i bruk i somatisk 
spesialisthelsetjeneste fra 1999. Det er utarbei
det kodeveiledning. Kodeverket ICD-10 benyt
tes blant annet som en del av aktivitetsrapporte
ringen i spesialisthelsetjenesten, og danner 
grunnlag for planlegging og dimensjonering, 
samt finansiering av aktiviteten gjennom ISF
systemet. Det er utarbeidet veiledningsmate
riell for ICD-10. Helsedirektoratet har i brev til 
de regionale helseforetakene presisert at ret
ningslinjer for koding er forpliktende for kode
praksis. Dette gjelder også for pasienter med 
nakkeskader. 

ICF er et standardisert klassifikasjonsverk
tøy som skal brukes til å beskrive pasientens 
funksjonelle tilstand. Det kan være et supple
ment til ICD-10 koder med tanke på funksjons
tap og hjelpebehov. ICF kodeverket er under 
utvikling. Helsedirektoratet deltar i et nordisk 
samarbeid omkring koder og standarder for 
ICF. Kodeverket er tilpasset behov for en over
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sikt over et samlet hjelpebehov, og egner seg 
ikke for å spesifisere tilstanden for den enkelte 
pasient. 

Helse- og omsorgsdepartementet anser 
med dette vedtaket som fulgt opp.» 

Vedtak nr. 487, 16. juni 2009 

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

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

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

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

Vedtak nr. 556, 19. juni 2009 

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

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

«Vedtaket ble truffet ved behandling av Ot.prp. 
nr. 83, jf. Innst. O. nr. 122 (2008–2009). Helse
og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirekto
ratet i oppdrag å utforme og etablere en ny spe
sialistgodkjenningsordning for leger, tannleger 
og optikere. I dette arbeidet vil berørte yrkesor
ganisasjoner inviteres til et samarbeid. Det leg
ges opp til at Helsedirektoratet overtar saksbe
handlingen av enkeltsøknader om spesialist
godkjenning i løpet av 2011. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte med 
hensyn til den fremtidige ordning for godkjen
ning og utdanning av spesialister i helsetjenes
ten.» 

2.3 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 95, 3. desember 2008 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en totalgjen
nomgang av kap. 430 post 70, for å sikre god 
kvalitet og god spredning av tilbudene.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
24. august 2009: 

«Justis- og politidepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 for Justis- og 
politidepartementet Del III.» 

Vedtak nr. 425, 10. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurde
ring, sett opp mot forpliktelsene som følger av 
Den europeiske menneskerettskonvensjon, for 
å åpne for bruk av elektronisk kontroll også ved 
straffeprosessuelt besøksforbud. Erfaringene 
fra Sverige vil være av stor betydning i denne 
vurderingen (jf. Innst. O. nr. 68).» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 24. 
august 2009: 

«Vedtaket ble truffet ved Stortingets behand
ling av Innst. O. nr. 68 (2008–2009) om lov om 
endringer i straffeloven og straffeprosessloven 
(kontaktforbud med elektronisk kontroll, end-
ring av saksbehandlingsreglene for besøksfor
bud mv.), jf. også lov 19. juni 2009 nr. 75 om end-
ringer i straffeloven og straffeprosessloven 
(elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saks
behandlingsreglene for besøksforbud mv.). 
Som forutsatt i anmodningsvedtaket, vil erfa
ringer fra Sverige når det gjelder elektronisk 
kontroll forut for domfellelse, være av stor 
betydning ved vurderingen av om det skal 
åpnes for bruk av elektronisk kontroll ved straf
feprosessuelt besøksforbud. Det vil også være 
viktig å se på erfaringene fra bruk av elektro
nisk kontroll ved kontaktforbud i Norge. Regje
ringen vil avvente disse erfaringene og komme 
tilbake til Stortinget med en vurdering i en lov
proposisjon.» 

2.4 Kommunal- og regionaldepartementet 

Vedtak nr. 137, 10. desember 2008 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at storby
midlene til psykisk helse ikke innlemmes i inn
tektssystemet fra 2009.» 
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Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. august 2009: 

«Regjeringen fulgte opp vedtaket i St.prp. nr. 67 
(2008-2009) Tilleggsbevilgninger og ompriori
teringer i statsbudsjettet 2009. I revidert nasjo
nalbudsjett 2009 ble 56,1 mill. kroner overført 
fra Kommunal- og regionaldepartementets 
budsjett kap. 571 Rammetilskudd, post 60 Inn
byggertilskudd til kap. 743 Statlige stimule
ringstiltak for psykisk helse, post 62 Tilskudd 
til psykisk helsearbeid i kommuner på Helse
og omsorgsdepartementets budsjett.» 

Vedtak nr. 281, 24. mars 2009 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake 
med en revisjon av begrepsbruken i den nye 
bygningsloven slik at den blir mer hensikts
messig og i samsvar med innarbeidet begreps
bruk i næringen.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. august 2009: 

«Det fremgår av Innst. O. nr. 50 (2008-2009) 
punkt 1.2 at foranledningen for anmodningen 
er at det under kommunal- og forvaltningsko
miteens behandling av Ot.prp. nr. 45 (2008
2009) Om lov om planlegging og byggesaksbe
handling (plan- og bygningsloven) (byggesaks
delen) ble påpekt av Byggenæringens Lands
forbund (BNL) at det i loven er brukt til dels 
kompliserende begreper. 

Kommunal- og regionaldepartementet for
står Stortingets vedtak slik at det særlig er 
begrepsbruken i forbindelse med omtale av 
godkjenningsordningen som ønskes gjennom
gått. 

Både i plan- og bygningsloven og i utkastet 
til forskrift til plan- og bygningsloven om byg
gesak brukes begrepene «tildeling av ansvars
rett», «lokal godkjenning» og «lokal godkjen
ning for ansvarsrett». Innholdsmessig er disse 
begrepene synonymer, og de innebærer at 
kommunen skal vurdere foretakenes system 
og organisering med hensyn til kvalifikasjoner 
før foretaket tildeles ansvarsrett for det aktuelle 
tiltaket. 

Departementet har forklart begrepsbruken 
i lov og forskrift i høringsnotatet som ble sendt 
på høring 23. juni 2009, og begrepsbruken vil 
bli ytterligere forklart i veiledninger. 

Departementet finner det ikke hensikts
messig med en ny lovprosess nå, men vil foreta 
en gjennomgang av begrepsbruken vedrø
rende bestemmelsene om godkjenning ved før
ste lovrevisjon av plan- og bygningsloven.» 

Vedtak nr. 282, 24. mars 2009 

«Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-4 om 
kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, 
istandsetting og vedlikehold av bevaringsver
dige bygninger. Forskriften skal fortrinnsvis 
iverksettes samtidig med loven (jf. Innst. O. nr. 
50).» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. august 2009: 

«Kommunal- og regionaldepartementet har nå 
igangsatt arbeidet med den nevnte forskrift i 
samarbeid med Miljøverndepartementet. Det 
tas sikte på å sende utkast til forskrift på høring 
i løpet av høsten, med sikte på iverksettelse 
samtidig med resten av byggesaksdelen av 
loven.» 

2.5 Kunnskapsdepartementet 

Vedtak nr. 13, 23. oktober 2008 

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

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 8. sep
tember 2009: 

«Når det gjelder CI-opererte barn/elever som 
velger talespråk, så ga Kunnskapsdepartemen
tet 17.02.09 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 
utarbeide forslag til konkrete forskrifter for CI
opererte barn som velger talespråk med svar
frist 01.09.09. Direktoratet har 03.07.09 sendt 
departementet en juridisk vurdering om hjem
melsgrunnlaget for å gi forskrifter innenfor 
dagens regelverk. Direktoratet har vurdert 
Hørselhemmedes landsforbunds forslag til ret
ningslinjer, og mener at det kun er hjemmels
grunnlag for å fastsette kompetansekrav for til-
setting av undervisningspersonale og regule
ring av det fysiske og psykososiale miljøet. 
Direktoratet anbefaler imidlertid at det ikke 
fastsettes særskilte regler om dette for sær
skilte elevgrupper. Direktoratet konkluderer 
med at opplæringsloven på mange områder 
ikke inneholder hjemler til å forskriftsfeste sær
skilte regler for denne gruppen barn/elever. 
Kunnskapsdepartementet vil derfor be Utdan
ningsdirektoratet vurdere behovet for egne for
skrifter for barn/elever med CI, og eventuelle 
konsekvenser av dette for andre barn/elev
grupper med særlige behov som grunnlag for 
et eventuelt videre arbeid med nødvendige lov
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og forskriftsendringer. Det vil bli satt ny frist for 
dette oppdraget. 

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

Vedtak nr. 54, 21. november 2008 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å gjen
oppta arbeidet med skolebidragsindikatorer.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 Kunnskapsde
partementet, Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 284, 2. april 2009 

«Stortinget ber Regjeringen om snarest å 
komme tilbake til Stortinget med status for 
rekrutteringsutfordringene knyttet til samisk 
lærerutdanning og tiltak for å sikre rekrutterin
gen.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 for Kunnskaps
departementet Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 297, 27. april 2009 

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av systemet for finansiering av internasjo
nale skoler som inkluderer både tilskuddsord
ningen og ordning for finansiering gjennom 
Lånekassen, for å se om dagens ordninger er 
formålstjenlige.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet tar sikte på å rede
gjøre for saken i Prop. 1 S (2010-2011) for bud
sjetterminen 2011.» 

Vedtak nr. 298, 27. april 2009 

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at virk
somheten til Senter for internasjonalisering av 
høgre utdanning (SIU) blir gjenstand for en 

evaluering tilsvarende den som ble foretatt for 
NOKUTs virksomhet.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 for Kunnskaps
departementet Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 299, 27. april 2009 

«Stortinget ber Regjeringen om å forlenge gjel
dende praksis i Lånekassen for tildeling av 
støtte til studenter ved Gründerskolen til og 
med studieåret 2009/2010, og samtidig vurdere 
hensiktsmessigheten av gjeldende regelverk.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 for Kunnskaps
departementet Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 349, 27. mai 2009 

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

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 8. sep
tember 2009: 

«Når det gjelder CI-opererte barn/elever som 
velger talespråk, så ga Kunnskapsdepartemen
tet 17.02.09 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å 
utarbeide forslag til konkrete forskrifter for CI
opererte barn som velger talespråk med svar
frist 01.09.09. Direktoratet har 03.07.09 sendt 
departementet en juridisk vurdering om hjem
melsgrunnlaget for å gi forskrifter innenfor 
dagens regelverk. Direktoratet har vurdert 
Hørselhemmedes landsforbunds forslag til ret
ningslinjer, og mener at det kun er hjemmels
grunnlag for å fastsette kompetansekrav for til-
setting av undervisningspersonale og regule
ring av det fysiske og psykososiale miljøet. 
Direktoratet anbefaler imidlertid at det ikke 
fastsettes særskilte regler om dette for sær
skilte elevgrupper. Direktoratet konkluderer 
med at opplæringsloven på mange områder 
ikke inneholder hjemler til å forskriftsfeste sær
skilte regler for denne gruppen barn/elever. 
Kunnskapsdepartementet vil derfor be Utdan
ningsdirektoratet vurdere behovet for egne for
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skrifter for barn/elever med CI, og eventuelle 
konsekvenser av dette for andre barn/elev
grupper med særlige behov som grunnlag for 
et eventuelt videre arbeid med nødvendige lov
og forskriftsendringer. Det vil bli satt ny frist for 
dette oppdraget. 

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

Vedtak nr. 350, 27. mai 2009 

«Stortinget ber Regjeringen å gjennomgå 
Statsped-systemet med sikte på å styrke og 
videreutvikle kompetansen om alternativ og/ 
eller supplerende kommunikasjon (ASK), samt 
å vurdere å opprette ett eller flere nasjonale 
kompetansesentre for ASK.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

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

Vedtak nr. 399, 8. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag 
til hvordan det på best mulig måte kan innføres 
antimobbeprogram eller en handlingsplan mot 
mobbing ved alle skoler.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010, Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 501, 17. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen på egnet måte 
komme tilbake til Stortinget om hvordan man i 
størst mulig grad kan sikre studentaktiv forsk
ning.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Regjeringen stadfestet politikken for forsk
ningsbasert undervisning senest i St.meld. nr. 
44 (2008–2009) Utdanningslinja, avsnitt 5.2.4 
side 73. Blant tiltakene er at Regjeringen i sam

arbeid med Universitets- og høgskolerådet vil 
utvikle en veiledning i hvordan den brede defi
nisjonen av forskningsbasert undervisning 
skal brukes. Kunnskapsdepartementet vil i for
bindelse med etatsstyringen av universiteter og 
høyskoler be dem tilrettelegge for studentaktiv 
forskning.» 

Vedtak nr. 502, 17. juni 2009 

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

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

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

2.6 Miljøverndepartementet 

Vedtak nr. 120, 8. desember 2008 

«Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av 
erfaringene fra Gulen orientere Stortinget om 
gjennomgangen av kontroll og tilsyn med inn
og utskiping av farlige stoffer og avfall i norske 
havner.» 

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 
2009: 

«Erfaringene fra Vest Tank-saken tyder på at 
det er behov for at alle berørte myndigheter i 
fellesskap vurderer hva som kan gjøres for å 
styrke og effektivisere kontrollen vedrørende 
inn- og utskiping av farlige stoffer og avfall i 
norske havner. Statens forurensningstilsyn har 
i tråd med dette opprettet en arbeidsgruppe 
med medlemmer fra blant annet Kystverket, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered
skap og Toll- og avgiftsdirektoratet for å styrke 
samarbeidet på dette området gjennom bl.a. 
bedre informasjonsutveksling, større grad av 
fysiske kontroller og bedre samordning av res
sursinnsatsen. Dette arbeidet er i sluttfasen, og 
regjeringen vil legge arbeidsgruppens konklu
sjoner frem for Stortinget så snart de forelig
ger.» 
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2.7	 Olje- og energidepartementet 

Vedtak nr. 84, 2. desember 2008 

«Stortinget ber Regjeringen om at det i forbin
delse med den varslede evalueringen av energi
loven foretas en gjennomgang av nettpolitik
ken, herunder investeringsinsentiver, sammen
hengen mellom nett og produksjon og 
tilknytning av elektrisitet fra ny fornybar ener
giproduksjon, og at eventuelle justeringer av 
gjeldende lov og regelverk gjennomføres.» 

Olje- og energidepartementet uttaler i brev 
13. august 2009 

«Tilbakemelding på anmodningsvedtaket er 
gitt i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) Kap. 3.2 og 3.3, 
jf Innst. O. nr. 104 (2008-2009). I proposisjonen 
gjennomgår Regjeringen nettpolitikken med 
vekt på investeringsinsentiver, sammenhengen 
mellom nett og produksjon og tilknytning av 
elektrisitet fra ny fornybar kraftproduksjon. 

Stortinget behandlet Ot.prp. nr. 62 (2008
2009) i Innst. O. nr. 104 (2008-2009). Komiteen 
hadde ingen merknader direkte knyttet til opp
følgingen av anmodningsvedtaket.» 

2.8	 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 426, 11. juni 2009 

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til at det 
tas i bruk intelligente kommunikasjonsløsnin
ger (ITS) for å øke kollektivandelen og bedre 
trafikksikkerheten i de store byområdene.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
19. august 2009: 

«Samferdselsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010).» 

3 	Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2007-2008 

3.1	 Barne- og likestillingsdepartementet 

Vedtak nr. 405, 14. mars 2008 

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme 
for Stortinget forslag om endring i barneloven 
§ 30 i tråd med intensjonen i Dokument nr. 8:31 
(2007-2008) - representantlovforslag fra stor
tingsrepresentantene Trine Skei Grande, Odd 
Einar Dørum, Gunvald Ludvigsen og André N. 
Skjelstad. 

Regjeringen bes samtidig vurdere om det er 
behov for å klargjøre og eventuelt forsterke 

barns vern mot fysisk avstraffelse i straffelo
ven. Regjeringen bes legge fram lovforslag i 
løpet av høsten 2008/våren 2009.» 

Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i 
brev 18. august 2008 til vedtakets første del: 

«Barne- og likestillingsdepartementet har 
igangsatt et arbeid med å utrede forslag til end-
ringer i barneloven i tråd med intensjonen i 
Dokument nr. 8:31 (2007-2008), og det tas sikte 
på å sende et høringsnotat på alminnelig høring 
i løpet av høsten 2008.» 

Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i 
brev 21. august 2009: 

«I Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) Om lov om end-
ringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, 
samvær, vold mv.) som ble framlagt 19. juni 
2009 blir anmodningsvedtak nr. 405, 14. mars 
2008 fra stortingssesjonen 2007-2008 fulgt opp. 
Dette gjøres ved at det foreslås en presisering i 
barneloven § 30 hvor det uttrykkelig sies at 
vold og skremmende eller plagsom opptreden 
eller annen hensynsløs atferd overfor barn er 
forbudt, selv om det skjer som ledd i barneopp
dragelsen.» 

3.2	 Forsvarsdepartementet 

Vedtak nr. 594, 19. juni 2008 

«Stortinget ber Regjeringen fremme en egen 
sak om de behov, konsekvenser og løsninger 
som er knyttet til personell som deltar i uten
landsoperasjoner.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 27. august 
2008: 

«Regjeringen vil fremme en egen sak om dette 
for Stortinget høsten 2008/våren 2009.» 

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 21. august 
2009: 

«St.meld. nr. 34 (2008-2009) «Fra vernepliktig 
til veteran» Om ivaretakelse av personell før, 
under og etter deltakelse i utenlandsoperasjo
ner ble lagt frem for Stortinget 8. mai 2009. 
Hensikten med stortingsmeldingen er å sikre 
best mulig ivaretakelse av Forsvarets personell 
før, under og etter tjenestegjøring i utenlandso
perasjoner. Videre skal meldingen bidra til å 
skape større forståelse i samfunnet for dette 
personellets spesielle oppdrag, situasjon og 
behov. Meldingen legger også opp til et bedre 
samarbeid på tvers av samfunnssektorer i ivare
takelsen av personellet. 

Forsvarskomiteen stilte seg bak meldingen 
i Innst. S. nr. 298 (2008-2009). Saken ble 
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behandlet i Stortinget 8. juni 2009, hvor komite
ens innstilling ble enstemmig bifalt.» 

3.3 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 192, 10. desember 2007 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan 
en kan sikre luftambulansen gode landingsmu
ligheter ved norske sykehus.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
26. august 2008: 

«Som en del av kvalitetssikringen knyttet til 
Justis- og politidepartementets prosjekt for 
anskaffelse av nye redningshelikoptre, ble det 
vinteren 2007/08 gjennomført en kartlegging 
av landingsforholdene for ambulansehelikop
ter og redningshelikopter ved norske sykehus. 
Resultatet av kartleggingen vil bli nærmere 
omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) for budsjetter
minen 2009 Helse- og omsorgsdepartementet.» 

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

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til 
St.meld. nr. 4 (2008-2009) og komiteens merk
nader i Innst. S. nr. 119 (2008-2009), samt Bud
sjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009). 

Som det framgår av omtalen i St.prp. nr. 1 
(2008-2009) viser kartlegging at landingsplas
senes beskaffenhet er svært varierende, fra 
spesielt tilrettelagte landingsplasser ved syke
husene til enkle landingsplasser i sykehusets 
nærområde. Nærhet mellom sykehusets akutt
mottak og landingsplass, slik at transport med 
bilambulanse kan unngås, er vesentlig av hen
syn til tidsfaktor, sikkerhet og skånsom trans
port av pasienten. Kartleggingen viser at om 
lag halvparten av sykehusene har landings
plass for ambulansehelikopter så nær akuttmo
ttak at bilambulansetransport som oftest ikke 
er nødvendig. Flere sykehus har kontrete pla
ner om bygging av nye landingsplasser, bl.a. en 
som del av større byggeprosjekter som planleg
ges er igangsatt. Imidlertid er det flere steder 
miljømessige forhold som er til hinder for at det 
kan tilrettelegges landingsplasser for helikop
ter i umiddelbar nærhet til sykehusets akutt
mottak. Forhold som går igjen er støy for 
naboer (særlig om natta), eksoslukt og proble
mer knyttet til rotorvind (skade på biler, hus, 
forbipasserende mennesker). Dette innebærer 
at det ikke er mulig å få den optimale løsningen 
med landing i umiddelbar nærhet av akuttmot
tak, ved mange sykehus. Særlig gjelder dette 
der sykehus er etablert i sentrale by og/eller 
boligområder. 

Departementet vil i styringsdialogen med 
de regionale helseforetakene, følge opp at det 
er forsvarlige landingsmuligheter ved norske 
akuttsykehus, og at utbedring og nybygg av 
landingsplasser for helikopter blir vurdert i for
bindelse med planlegging av byggeprosjekter, 
innenfor de regionale helseforetakenes økono
miske rammer. 

Helse- og omsorgsdepartementet anser 
med dette anmodningsvedtaket som fulgt opp.» 

3.4 Justis- og politidepartementet 

Vedtak nr. 405, 14. mars 2008 

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme 
for Stortinget forslag om endring i barneloven 
§ 30 i tråd med intensjonen i Dokument nr. 8:31 
(2007-2008) - representantlovforslag fra stor
tingsrepresentantene Trine Skei Grande, Odd 
Einar Dørum, Gunvald Ludvigsen og André N. 
Skjelstad. 

Regjeringen bes samtidig vurdere om det er 
behov for å klargjøre og eventuelt forsterke 
barns vern mot fysisk avstraffelse i straffelo
ven. Regjeringen bes legge fram lovforslag i 
løpet av høsten 2008/våren 2009.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
22. august 2008: 

«Straffelovens regulering mot fysisk avstraf
felse av barn vil bli vurdert i forbindelse med 
arbeidet med ny straffelov spesiell del. Proposi
sjonen planlegges fremmet i desember 2008.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 9. 
september 2009: 

«Barne- og likestillingsdepartementet fremmet 
i Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) forslag om å klar
gjøre barneloven § 30 slik at det går tydelig 
frem at all fysisk avstraffelse av barn er forbudt. 
Regjeringen la frem Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 
(ny straffelov spesiell del) 19. desember 2008. 
Det går klart frem av proposisjonen, som Stor
tinget sluttet seg til, at foreldres og andres ref
sende maktanvendelse er ulovlig og straffbar.» 

Vedtak nr. 455, 6. mai 2008 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
arbeidet med ny vergemålslov gjennomgå 
dagens beløpsgrense, med tanke på å oppjus
tere denne til et mer riktig beløp, sett i lys av 
tiden som er gått siden siste justering og sam
funnets øvrige utvikling. Det bør samtidig vur
deres hvordan fremtidig oppjustering av 
beløpsgrensen best kan skje. Regjeringen bes 
deretter melde tilbake på egnet måte.» 
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Justis- og politidepartementet uttaler i brev 22. 
august 2008: 

«Justis- og politidepartementet arbeider for 
tiden med en odelstingsproposisjon om ny ver
gemålslov. I forbindelse med dette arbeidet vil 
beløpsgrensen for når overformynderiet skal 
overta forvaltningen av umyndiges midler, bli 
vurdert med tanke på å oppjustere denne. Som 
et ledd i dette vil man også vurdere hvordan 
fremtidige oppjusteringer helst bør foregå.» 

Justis- og politidepartementet uttaler i brev 
9. september 2009: 

«I Innst. S. nr. 119 (2008-2009) viser komiteens 
flertall til at medlemmene fra AP og SV i justis
komiteen har uttalt at de er tilfreds med at 
spørsmålet vil bli vurdert i forbindelse med 
arbeidet med ny vergemålslov. Flertallet sluttet 
seg til merknadene fra justiskomiteens flertall 
og anser vedtak 455 som fulgt opp, men avven
ter med å utkvittere vedtaket til forslag til ny 
vergemålslov er fremlagt. Regjeringen la frem 
Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) 4. september 2009.» 

3.5 Kommunal- og regionaldepartementet 

Vedtak nr. 349, 10. januar 2008 

«Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten 
for å gjeninnføre en ordning med strykning av 
listekandidater ved kommunestyrevalg. En 
adgang til å stryke må vurderes i sammenheng 
med en justering av stemmetillegget for partie
nes forhåndskumulerte kandidater.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 22. august 2008: 

«Kommunal- og regionaldepartementet plan
legger å sette ut et forskningsoppdrag for å 
belyse ulike spørsmål knyttet til eventuelt å 
gjeninnføre adgangen til å stryke listekandida
ter ved kommunestyrevalg. Regjeringen vil 
etter planen komme tilbake til Stortinget med 
en vurdering av spørsmålet i god tid før kom
munestyrevalget i 2011.» 

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i 
brev 19. august 2009: 

«Oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 349, 
10. jan. 2008 er omtalt i St.prp. nr. 68 (2008
2009) Kommuneproposisjonen 2010 kap. 12.1. 
Departementets konklusjon, som er foretatt på 
bakgrunn av omfattende analyser ved sentrale 
samfunnsforskere, er at det ikke vil være sær
lige positive effekter av å gjeninnføre en stry
keadgang ved kommunestyrevalg. Departe
mentet vil derfor ikke komme tilbake til Stor
tinget med forslag om å gjeninnføre ordningen. 

Et flertall i kommunal- og forvaltningskomi
teen sluttet seg til denne konklusjonen (jf. 
Innst. S. nr. 345 (2008-2009) punkt 11.2).» 

3.6 Kunnskapsdepartementet 

Vedtak nr. 266, 13. desember 2007 

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med 
stortingsmeldingen om internasjonalisering 
vurdere en opptrapping av rammen i Statens 
lånekasse for utdanning slik at nye søkerskoler 
kan innlemmes i støtteordningen for elever 
som tar deler av sin videregående opplæring i 
utlandet.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
22. august 2008: 

«Regjeringen vil i stortingsmeldingen om inter
nasjonalisering komme med en beskrivelse av 
hvordan vedtaket vil bli fulgt opp. Det tas sikte 
på å fremme meldingen om internasjonalise
ring i løpet av høsten 2008.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Regjeringen har i St.meld. nr. 14 (2008-2009) 
Internasjonalisering av utdanning, side 38, sagt 
at departementet vil vurdere hvordan ordnin
gen med studieopphold for elevgrupper kan 
åpnes for nye grupper. 

Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 for 
Kunnskapsdepartementet Del 1 Kap 3.» 

Vedtak nr. 501, 30. mai 2008 

«Stortinget ber Regjeringen snarest utarbeide 
forslag til bestemmelser som forplikter videre
gående skole til foreldresamarbeid.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 8. sep
tember 2008: 

«Kunnskapsdepartementet vil følge opp vedta
ket i en odelstingsproposisjon våren 2009.» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
21. august 2009: 

«Kunnskapsdepartementet foreslo i Ot.prp. nr. 
55 (2008-2009) pkt. 7.1 følgende presiseringer i 
gjeldende lovverk (som ble vedtatt): 

«Departementet foreslår ei generell føre
segn som forpliktar offentlege skoleeigarar til 
foreldresamarbeid. Plikta skal gjelde både i 
grunnskole og i vidaregåande opplæring. Det 
blir foreslått at organiseringa av foreldresamar
beidet må ta omsyn til lokale forhold. Vidare 
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blir det foreslått at utfyllande føresegner sei
nare kan bli gitt i forskrift.» 

Stortingskomiteen sier følgende i Innst. O. 
nr. 86 (2008-2009): 

«Komiteen støtter presiseringen av plikten 
til foreldresamarbeid i grunnskolen og videre
gående opplæring. Komiteen mener det er vik
tig at man så snart lovendringen er vedtatt, set
ter i gang arbeid med forskrift som legger førin
ger for hvordan samarbeidet mellom hjem og 
skole skal foregå på ulike trinn i grunnutdan
ningen. 

Komiteen er kjent med at departementet 
skal utarbeide forskrift på hvordan skole/hjem
samarbeidet skal foregå på de ulike nivåene. 
Komiteen understreker at forskrift skal utarbei
des i samarbeid med Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen.» 

Kunnskapsdepartementet har fulgt opp 
saken i oppdragsbrev 5-09 av 16.02.09 til Utdan
ningsdirektoratet. Direktoratet har fått i opp
drag å lage en oversikt over mulige modeller 
for foreldresamarbeid i videregående opplæ
ring og vurdere disse opp mot frafallsproblema
tikken. På bakgrunn av dette skal direktoratet 
utarbeide forslag til endring i forskrift i opplæ
ringsloven om foreldresamarbeid i videregå
ende opplæring. Foreldreutvalget for grunn
opplæringen (FUG) og Elevorganisasjonen 
skal involveres i arbeidet på egnet måte. Direk
toratets frist for oversendelse til departementet 
av forslag til forskriftsendringer er 1. desember 
2009. Dermed vil forslaget kunne sendes på 
høring våren 2010 og endelig forskrift vil kunne 
tre i kraft fra skolestart høsten 2010.» 

3.7	 Samferdselsdepartementet 

Vedtak nr. 402, 13. mars 2008 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere mulighe
ten for å innføre påbud om sitteplass for skole
barn i skoleskyss med buss. Arbeidet starter 
etter at rapporten om «Sikkerhet knyttet til 
transport av skolebarn i buss» er lagt fram for 
Samferdselsdepartementet.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
26. august 2008: 

«Samferdselsdepartementet mottok rapporten 
«Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i 
buss» i mai 2008. For eventuelt å kunne innføre 
særlige tiltak for trafikantgruppen skolebarn i 
buss må det foretas omfattende og kompliserte 
vurderinger av økonomisk, juridisk og praktisk 
art. Departementet er nå i gang med å vurdere 
resultatene i rapporten, og vil i det videre arbei
det gjennomføre nødvendige utredninger for å 

følge opp Stortingets anmodning. Stortinget vil 
bli informert om oppfølgingen.» 

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 
19. august 2009: 

«Samferdselsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010).» 

4 	Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2006-2007 

4.1	 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Vedtak nr. 38, 16. november 2006 

«Stortinget ber Regjeringen snarest vurdere 
forslag om tiltak som medfører at utenlandske 
arbeidstakere i Norge får lett tilgjengelig og 
samlet informasjon om rettigheter og plikter 
som blant annet sikrer lovlige ansettelsesfor
hold og arbeidsvilkår for denne gruppen. 
Regjeringen bes særlig vurdere å opprette en 
egen enhet for å ivareta denne oppgaven i regi 
av Arbeidstilsynet.» 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i 
brev 29. august 2007: 

«Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil 
redegjøre for oppfølgingen av vedtaket i St.prp. 
nr. 1 (2007-2008).» 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i 
brev 21. august 2009: 

«Arbeids- og inkluderingsdepartementet rede
gjorde for oppfølgingen i St.prp. nr. 1 (2007
2008). Kontroll- og konstitusjonskomiteens 
merknader i Innst. S. nr. 138 (2007-2008) vil bli 
redegjort for i Prop. 1 S (2009-2010) for bud
sjett-terminen 2010 for Arbeids- og inklude
ringsdepartementet under resultatområde 3 
delmål 3.» 

4.2	 Barne- og likestillingsdepartementet 

Vedtak nr. 343, 16. februar 2007 

«Stortinget ber Regjeringen utrede om et regis
ter over privatpersoners lånesaldi («gjeldsre
gister») er et hensiktsmessig virkemiddel for å 
begrense gjeldsproblemer blant privatperso
ner. Det skal særlig vurderes om et slikt regis
ter kan komme i konflikt med hensynet til per
sonvernet. Regjeringen bes komme tilbake til 
Stortinget i egnet form med saken.» 
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Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i 
brev 24. august 2007: 

«Anmodningsvedtaket er en oppfølging av Stor
tingets vedtak av 16. februar 2007, jf. Stortin
gets Innstilling S. nr. 120 (2006-2007) om tiltak 
for å bekjempe fattigdom og forebygge gjelds
problemer. Barne- og likestillingsdepartemen
tet har i 2007 igangsatt arbeid med å utrede om 
et gjeldsregister kan være et egnet virkemiddel 
for å begrense gjeldsproblemer. Formålet med 
et slikt register vil være å gi finansinstitusjo
nene et bedre grunnlag for kredittvurdering av 
sine kunder, og dermed unngå at kundene tar 
opp lån de ikke har evne til å bære. Det tas sikte 
på at endelig betenkning vil foreligge i 2008.» 

Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i 
brev 18. august 2008: 

«Barne- og likestillingsdepartementet vil i St. 
prp. 1 (2008-2009) omtale hvordan dette er fulgt 
opp.» 

Barne- og likestillingsdepartementet uttaler i 
brev 21. august 2009: 

«Barne- og likestillingsdepartementet har fått 
utredet om et register over privatpersoners 
lånesaldoer vil være et godt tiltak for å 
begrense gjeldsproblemer blant privatperso
ner, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2008-2009). 
Høringsuttalelsene til utredningen viser at det 
er ulike syn på om et slikt register bør etable
res. Flertallet av høringsinstansene er imot å 
etablere et gjeldsregister, særlig på grunn av 
personvernhensyn. Barne- og likestillingsde
partementet vil gi Stortinget en framstilling av 
saken i lovproposisjonen om endringer i gjelds
ordningsloven, som skal legges fram vårsesjo
nen 2010.» 

4.3 Helse- og omsorgsdepartementet 

Vedtak nr. 125, 6. desember 2006 

«Stortinget ber Regjeringen vurdere lovfesting 
eller regelfesting knyttet til behovene til pårø
rende, barn av psykisk syke og rusmiddelav
hengige innen rus- og psykiatritjenestene og 
komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
24. august 2007: 

«Helse- og omsorgsdepartementet har igang
satt et utredningsarbeid for å vurdere behov og 
mulig regelutforming på dette området. Det tas 
sikte på å sende høringsnotat på alminnelig 
høring i løpet av høsten 2007. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.» 

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
26. august 2008: 

«Høringsnotat med forslag til lov- og forskrifts
endringer som styrker barnas rettsstilling er 
sendt på høring 22. april 2008, med høringsfrist 
22. august 2008. En odelstingsproposisjon vil 
eventuelt kunne fremmes våren 2009.» 

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

«Lov om endringar i helsepersonelloven m.m. 
(oppfølging av born som pårørande) ble vedtatt 
av Lagtinget 18. juni 2009. Vedtaket er gjort 
etter forslag i en odelstingsproposisjon til Stor
tinget om samme emne, jf. Ot.prp. nr. 84 (2008
2009) og Innst. O. nr. 123 (2008-2009) fra Stor
tingets helse- og omsorgskomité. Helsedirekto
ratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv 
om det nye regelverket, og departementet tar 
sikte på at lovendringene kan tre i kraft i 2010.» 

4.4 Kunnskapsdepartementet 

Vedtak nr. 545, 14. juni 2007 

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om tilskuddsord
ningene når gjennomgangen av utregningsmo
dellen for skolen er gjennomført (jf. Innst. O. 
nr. 88).» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2007: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølging av vedtaket i St.prp. nr. 1 (2007
2008).» 

Kunnskapsdepartementet uttaler i brev 
22. august 2008: 

«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre nær
mere for oppfølgingen av vedtaket i St.prp. nr. 1 
(2008-2009).» 

I St. prp. nr. 1 (2008-2009) for Kunnskapsde
partementet heter det følgende om oppfølgin
gen av anmodningsvedtak nr. 545: 

«Høgskolen i Molde har på oppdrag frå 
Utdanningsdirektoratet gjennomgått tilskott
modellen til dei private skolane. Analysen viser 
at dagens modell ikkje i tilstrekkeleg grad fan-
gar opp kostnadsstrukturen i offentlege skolar. 
Departementet ønskjer å vurdere løysingar for 
justering av modellen i samband med budsjet
tet for 2010, slik at den tek betre omsyn til kost
nadsstrukturen i offentlege skolar. Privatskole
organisasjonane vil bli tatt med i dette arbei
det.» 
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Kunnskapsdepartementet uttaler i brev Statsministerens kontor 
21. august 2009: 

t i l r å r :
«Kunnskapsdepartementet vil redegjøre for 
oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2009
2010) for budsjetterminen 2010 Kunnskapsde- Tilråding fra Statsministerens kontor av 9. 
partementet Del 1 Kap 3.»	 oktober 2009 om anmodnings- og utredningsved

tak i stortingssesjonen 2008–2009 blir sendt Stor
tinget. 




