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St.meld. nr. 4
(2002–2003)

Om anmodnings og utredningsvedtak i
stortingssesjonen 2001–2002
Tilråding fra Statsministerens kontor av 4. oktober 2002,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

1

Innledning

Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 8e
fastsetter at Regjeringen skal legge fram en årlig
melding om oppfølging av stortingsvedtak som in
neholder en anmodning til Regjeringen (anmod
ningsvedtak) og om behandlingen av private for
slag som er vedtatt oversendt Regjeringen til utred
ning og uttalelse (utredningsvedtak).
Statsministerens kontor har innhentet uttalel
ser fra de respektive departementer om oppfølging
og behandling av vedtakene. Svarene er inntatt i
stortingsmeldingen.

I Innst. S. nr. 156 (2000–2001) gav Kontroll og
konstitusjonskomiteen uttrykk for at dersom det i
den første meldingen som fremmes etter at vedtak
er gjort, opplyses at regjeringen senere vil følge
opp vedtaket, må det i den neste meldingen gis
nærmere opplysninger om dette. Slike opplysnin
ger er inntatt i kap. 3.
Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor
tingssesjonen (2001–2002).
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2 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2001–2002
2.1

Arbeids- og
administrasjonsdepartementet

Vedtak nr. 57, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om ikke å sette i
gang et nytt utleietiltak i regi av Aetat 6. desem
ber 2001.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Regjeringen har besluttet å avvikle tiltaket og
la derfor i St.prp. nr. 63 (2001–2002) «Tilleggs
bevilgninger om omprioriteringer i statsbud
sjettet medregnet folketrygden 2002», frem de
budsjettmessige konsekvenser av dette vedta
ket. Bevilgninger og inntekter over kapitlene
1591, 4591, 1592 og 4592 er derfor redusert.»

Vedtak nr. 69, 7. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å fremme for
slag om styrking av kontroll og tilsynsfunksjo
ner på norsk sokkel i forbindelse med den be
budede sikkerhetsmeldingen.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet vi
ser til St.meld. nr. 7 (2001–2002) Om helse, mil
jø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Mel
dingen beskriver Regjeringens forslag til styr
king av kontroll og tilsynsfunksjonene på norsk
sokkel, både med hensyn på kompetanse/kom
petanseutvikling, bruk av virkemidler i tilsynet
og prioritering av tilsynsområder.»

Vedtak nr. 177, 31. januar 2002
«Stortinget ber Regjeringen sikre offentlig sek
tors evne til å rekruttere og beholde arbeids
kraft gjennom likelønn for kvinner og menn og
en offensiv lønns og arbeidsgiverpolitikk.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 19. september 2002:
«Når det gjelder Stortingets anmodning vedrø
rende offentlig sektors evne til å rekruttere og

beholde arbeidskraft, viser Arbeids og admini
strasjonsdepartementet (AAD) til at AAD som
et ledd i moderniseringsarbeidet vil legge til ret
te for en inkluderende og stimulerende perso
nalpolitikk. De overordnede mål for arbeidsgi
verpolitikken er vektlegging av ledelses og per
sonalpolitikk som gjør offentlig sektor konkur
ransedyktig og attraktiv overfor kompetent ar
beidskraft. Igangsatte tiltak for en mer offensiv
arbeidsgiverpolitikk bl.a. er å prioritere tiltak
for å øke andelen kvinner i lederstillinger, her
under ny målsetting om 40 prosent representa
sjon av begge kjønn innen 1. juli 2006 til topple
derstillinger i staten. Videre kan nevnes tiltak
som lederutviklings, mentor og traineepro
gram for å få flere kvinner til ledelse.
Videre vises det til lønnsoppgjøret i offentlig
sektor pr. 1 mai i år. Saken er behandlet i St.prp.
nr. 70 (2001–2002) Om lønnsregulering for ar
beidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.
Proposisjonen ble behandlet i Stortinget 18. juni
d.å. jf. Innst. S. nr. 275 (2001–2002).
I den overordnede statlige lønnspolitikk har
partene prioritert tiltak for å fremme likelønn
mellom kvinner og menn. Staten er sannsynlig
vis den sektoren i norsk økonomi som har la
vest lønnsforskjell mellom kvinner og menn, på
under 1 prosent i samme stilling. Dette er bl.a.
et resultat av partenes føring gjennom flere
lønnsoppgjør om at kvinner bør få en større an
del enn en proratafordeling tilsier, jf. St.prp. nr.
70 side 6, og at det lokalt skal kartlegges even
tuelle kjønnbetingede lønnsforskjeller på alle ni
vå og at forhandlinger skal bidra til å fjerne dis
se.»

Vedtak nr. 293, 30. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å videreføre
overgangsordningene for alle dem som ved re
gelendringenes ikrafttredelse var under attfø
ring.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet har
fulgt dette vedtaket opp gjennom å endre over
gangsforskriften nr. 1078 av 11. september
2001. Forskriften ble endret 23. mai 2002. En
dringsforskriften trådte i kraft samme dag.»
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Vedtak nr. 294, 30. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen sikre at de som har
fått forsinkede utbetalinger pga. feil begått av
Aetat, får kompensert dokumenterte ekstraut
gifter som de er blitt påført som en følge av slike
feilutbetalinger.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet føl
ger dette vedtaket opp gjennom forskrift om
kompensasjon av forsinket utbetaling av attfø
ringsytelser.»

Vedtak nr. 307, 7. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme en stor
tingsmelding om HMStilstanden i petroleums
sektoren hvert fjerde år.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet er i
gang med den innledende planleggingen for ut
arbeidelse av neste stortingsmelding. Meldin
gen planlegges fremlagt 2005.»

Vedtak nr. 308, 7. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringa om å fremje forslag
om å gjere ordninga med å utstede samsvarsut
tale for flyttbare innretningar, «SUTordninga»,
obligatorisk.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Oljedirektoratet har utgreidd dei praktiske si
dene om å gjere ordninga med «SUT» obligato
risk. Departementet greier ut den formelle sida
med sikte på å gjere ordninga obligatorisk.»

Vedtak nr. 319, 14. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av Statsbyggs rutiner for inngåelse av kon
trakter og sørge for at disse blir i henhold til
gjeldende regelverk.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet vil
høsten 2002 gjennomføre en kontroll av Stats
byggs rutiner og etterlevelse av gjeldende re

gelverk i forbindelse med inngåelse av kontrak
ter. Formålet med kontrollen vil være å avdekke
om rutinene og etterlevelsen av regelverket er
forbedret i forhold til kontrollen i 2000.»

Vedtak nr. 320, 14. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak for
Stortinget med en vurdering av om dagens or
ganisering av Statsbygg er hensiktsmessig.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 11. september 2002:
«Departementet arbeider med modernisering
av Statsbygg, og vil henvise til arbeidet i St.prp.
nr. 1 (2002–2003). Regjeringen vil komme tilba
ke med egen sak om modernisering for Stortin
get.»

Vedtak nr. 366, 5. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig
og senest i statsbudsjettet for 2003, legge frem
en vurdering av forslag til tiltak og eventuelle
lovendringer som er nødvendige for å sikre le
vende husdyr brannsikkerhet minst på linje
med de virksomhetene som håndterer dyrene
som slakt.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Stortingets anmodning vedrørende bedre
brannsikkerhet for husdyr i landbruket blir
nærmere behandlet i St.prp. nr. 1 (2002–2003)
for Arbeids og administrasjonsdepartementet.»

Vedtak nr. 491, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag
som sikrer brukermedvirkning i Aetat.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Aetat har i flere år vektlagt brukermedvirkning
i forbindelse med tjenesteytingen. I forbindelse
med kvalitetsutvikling av tjenesteytingen vil
brukermedvirkning bli enda sterkere vektlagt i
fremtiden. Forslag som sikrer brukermedvirk
ningen i Aetat vil bli fremmet i Ot.prp. om revi
sjon av sysselsettingsloven i 2003.»

Vedtak nr. 508, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om
retningslinjene for trygdeoppgjøret. Saken leg
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ges frem slik at Stortinget kan vedta eventuelle
nye retningslinjer i forkant av trygdeoppgjøret i
2003.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Regjeringen vil komme tilbake til saken gjen
nom en melding til Stortinget våren 2003.»

2.2 Barne- og familiedepartementet
Vedtak nr. 261, 18. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen vurdere lovendrin
ger som gir Barnevernet mulighet til å gjøre
vedtak for ungdom som selv ønsker det etter
fylte 18 år og frem til maksimalalderen på 23
år.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Barnevernloven gir ikke adgang til å treffe ved
tak om tiltak for ungdom etter fylte 18 år, med
mindre vedkommende allerede har tiltak etter
barnevernloven og samtykker i at dette opprett
holdes. Eventuelle tiltak overfor ungdom over
18 år må derfor etableres innenfor det ordinære
hjelpeapparatet som gjelder for voksne, for ek
sempel etter lov om sosiale tjenester.
Det synes å være en utbredt misforståelse at
ungdom som har behov for hjelp etter sosialtje
nesteloven ikke kan tilbys hjelpetiltak som tra
disjonelt blir oppfattet som barneverntiltak. Det
er imidlertid fullt mulig for sosialtjenesten å til
by tilsvarende tiltak. Verken sosialtjenesteloven
eller barnevernloven er dessuten til hinder for
et samarbeid mellom etatene så lenge vedkom
mende som søker hjelp samtykker. Sosialtje
nesten og barneverntjenesten må derfor i enda
sterkere grad samarbeide om å finne fram til
nødvendige tiltak for vedkommende ungdom.
Dette gjelder ikke minst på områder som for ek
sempel tvangsgifte, der barneverntjenesten et
ter hvert har opparbeidet seg særlig kompetan
se.
Barne og familiedepartementet ser på den
ne bakgrunn ikke behov for å endre barnevern
loven dithen at man skal kunne treffe tiltak etter
denne loven overfor ungdom som har nådd
myndighetsalderen. Derimot vurderer vi å utar
beide et rundskriv om hjelpetiltak for unge over
18 år. Barne og familiedepartementet har for
øvrig, i samarbeid med Sosialdepartementet og
Helsedepartementet, satt i gang arbeid for bed
re samordning av førstelinjetjenesten overfor
ungdom over 18 år.»

Vedtak nr. 462, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendi
ge endringer i politiloven § 9 slik at bestemmel
sen sikrer at nødvendig helsepersonell involve
res ved innbringelse til politiarrest av personer
som med rimelig grunn kan anses for å kunne
få alvorlige helsemessig skader grunnet inntak
av rusmidler. Forslag til tilsvarende bestemmel
ser må fremmes for personer som innbringes til
barnevernets institusjoner.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 18.
september 2002:
«Barne og familiedepartementet uttaler til siste
punktum:
«Barne og familiedepartementet er i ferd
med å sluttføre arbeidet med å revidere forskrift
om rettigheter og bruk av tvang under opphold
i barneverninstitusjon. I denne forskriften vil
departementet innta bestemmelse i samsvar
med Stortingets vedtak.»»

Vedtak nr. 468, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen utrede om inntekts
grensen for å motta fri rettshjelp i barneforde
lingssaker bør være høyere enn den ordinære
inntektsgrensen, samt hvilke konsekvenser en
høyere inntektsgrense for denne sakstypen vil
kunne innebære. Regjeringen bes også om å
fremme konkrete løsninger til en bedre tviste
løsning for barnefordelingssaker med NOU
1998:17 Barnefordelingssaker som utgangs
punkt.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til
nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssa
ker for Stortinget i form av en odelstingspropo
sisjon høsten 2002/våren 2003. Forslagene vil
være en oppfølgning av NOU 1998:17.»
(Se også vedtak nr. 468, 19. juni 2002 under Justis
og politidepartementet.)

Vedtak nr. 537, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen følge opp avtalen
mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, So
sialistisk Venstreparti og Senterpartiet, om bar
nehager i perioden 2002–2005 og komme tilba
ke til Stortinget med de nødvendige forslag for
gjennomføring av dette.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
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«Regjeringen vil legge til rette for oppfølging av
avtalen i forbindelse med budsjettproposisjonen
for 2003.»

ret for oppgaven. Forslaget ble vedtatt av Stor
tinget, jf. Innst. S. nr. 255 (2001–2002).»

Vedtak nr. 237, 9. april 2002
Vedtak nr. 541, 21. juni 2002
«Regjeringen bes tildele organisasjonen Human
Rights Service 0,5 mill. kroner i prosjektmid
ler.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Barne og familiedepartementet er i drøftinger
med Human Rights Service (HRS) om hvilke
prosjekter de ønsker å gjennomføre for bevilg
ningen på kr 500 000. I møtet 22. august leverte
HRS notat med beskrivelse av prosjektet «Nett
verks og kunnskapsoppbygging angående fak
torer som blant annet kan lede til tvangsekte
skap». Barne og familiedepartementet har god
kjent søknaden fra HRS.»

2.3 Finansdepartementet
Vedtak nr. 191, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen framlegge et for
slag om en endring av skogavgiftsordningen
hvor beløpsgrensen oppheves og skatteforde
len utvides.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Regjeringen vil vurdere utforming av skogav
giftsordningen i forbindelse med forslag til bud
sjett for 2003.»

Vedtak nr. 227, 21. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag
til tiltak som kan gi resultatforbedringer når det
gjelder lokal skatteinnkreving, både mht. ar
beidsgiverkontroll og innfordring.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Regjeringen fremmet i St.prp. nr. 63 (2001–
2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002
forslag om å gjennomføre en bred utredning av
tiltak for resultatforbedring i skatteoppkrever
funksjonen. Slike tiltak skal vurderes både i for
hold til en videreføring av dagens kommunale
løsning, og ved en statlig overtakelse av ansva

«Stortinget ber Regjeringen senest i forslag til
budsjett for 2003, innarbeide en ordning som vil
fjerne prisbarrieren mellom egenproduksjon og
eksternproduksjon, enten ved en refusjonsord
ning eller ved å innføre NRK i merverdiavgifts
systemet.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Regjeringen vil i budsjettet for 2003 legge frem
forslag for å fjerne prisbarrieren mellom egen
produksjon og eksternproduksjon.»

Vedtak nr. 304, 6. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2003 komme med forslag om
å frita utleie av båtplasser for merverdiavgift.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2003 legge
frem forslag om å unnta utleie av båtplasser til
fartøy under 15 meter fra merverdiavgiftslo
ven.»

Vedtak nr. 360, 4. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen snarest legge fram
for Stortinget de nødvendige lovendringsforslag
for å sikre at energi levert fra alternative energi
kilder som fjernvarme, biobrensel og varme
pumper i merverdiavgiftsloven blir likebehand
let med elektrisk kraft i Finnmark, Troms og
Nordland.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Finansdepartementet vil komme tilbake til sa
ken i forbindelse med statsbudsjettet for 2003.»

Vedtak nr. 434, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2003 fremme forslag om å ut
vide Folketrygdfondets plasseringsmuligheter
til også å omfatte plasseringer i unoterte ak
sjer.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
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«Saken vil bli lagt fram i Nasjonalbudsjettet
2003.»

Vedtak nr. 539, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen foreslå tiltak som
kan bidra til uavhengighet mellom skadeforsi
kringsselskap og takstselskap, og som kan bi
dra til å redusere etableringshindringer i skade
forsikringsmarkedet, i forbindelse med stats
budsjettet for 2003.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Stortingets vedtak reiser flere spørsmål i for
hold til gjeldende forsikringslovgivning. Regje
ringen viser til NOU 2001: 24 Ny livsforsikrings
lovgivning og den revisjon av forsikringslovgiv
ningen som pågår. Regjeringen vil ta sikte på å
foreslå tiltak i forbindelse med arbeid med ny
forsikringslovgivning, som nå pågår.»

Vedtak nr. 543, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen nedsette et utvalg
som skal ha som mandat å fremme forslag om
et sett av etiske retningslinjer for Petroleums
fondet og legge frem sak våren 2004. Utvalget
skal bestå av personer med folkerettslig kompe
tanse, i tillegg til kunnskap om etiske investe
ringer, samt faglig kompetanse innen miljø og
menneskerettsområdet.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Saken vil bli fulgt opp i Nasjonalbudsjettet
2003.»

Vedtak nr. 544, 21. juni 2002
«Regjeringen bes foreta de forskriftsendringer
som er nødvendig slik at inntektsbeskatningen
av kjøregodtgjørelse opp til statens satser fjer
nes fra 1. januar 2002 og at arbeidsgiveravgifts
plikten av kjøregodtgjørelse opp til statens sat
ser oppheves fra 1. juli 2002.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Forskriftsendringer i samsvar med Stortingets
anmodningsvedtak er gjennomført ved Finans
departementets endringsforskrift av 24. juni

2002 nr. 743 og Skattedirektoratets endringsfor
skrift av 26. juni 2002 nr. 730.»

Vedtak nr. 548, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2003 legge frem forslag om å
unnta private behandlingsforsikringer for ar
beidsgiveravgift og personskatt med virkning
fra 1. januar 2003.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Regjeringen vil i Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) leg
ge frem forslag om å frita arbeidsgivers dek
ning av arbeidstakeres behandlingsforsikringer
for inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.»

2.4 Fiskeridepartementet
Vedtak nr. 331, 16. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen så snart som mulig
om å utrede og fremme forslag til løsninger av
problemene med kystsel.
I vurderingen må følgende inngå:
– Økte fangstkvoter på kystsel
– Innføring av økonomisk tilskudd for fangst
av kystsel
– Muligheter for bearbeiding og salg av sel
produkter.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen vil i St.prp. nr. 1 (2002–2003) gi en
oversikt over de tiltak som vil bli iverksatt for å
søke å redusere problemene forårsaket av kyst
sel.»

Vedtak nr. 339, 23. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringa på egna måte legge
fram ei sak om arbeidet mot ressurskriminalitet
innen fiskerinæringa, og vurdere om det er nød
vendig med endringar i forvaltningsregimet og
vurdere strengere sanksjoner av grove lovbrot.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringa vil i St.prp. nr. 1 (2002–2003) gi ei
orientering om gjennomførte og planlagte tiltak
for å komme ressurskriminalitet inna fiskerinæ
ringa til livs.»
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2.5 Helsedepartementet
Vedtak nr. 77, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå refu
sjonstakstene for utførsel av MRundersøkelser
slik at disse blir likeverdige for offentlige og pri
vate røntgeninstitutt, og vurderes samlet under
samme post og underlegges de samme forskrif
ter.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen vil komme tilbake til saken i for
bindelse med statsbudsjettet for 2003.»

Vedtak nr. 88, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen foreta en lovgjen
nomgang knyttet til lov om psykisk helsevern
og lov om sosial omsorg samt andre lover der
rusmiddelmisbruk er omtalt, ut fra målet om at
behandlingsansvaret også kan tillegges helse
personell.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen vil i løpet av høsten 2002 fremme
en odelstingsproposisjon om endringer i lov av
13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester
m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse
av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak
for rusmiddelmisbrukere). Forslaget vil være et
ledd i arbeidet med å utvikle et tilbud som vil
tjene brukernes behov for et helhetlig hjelpe og
behandlingstilbud, samt sikre rusmiddelmis
brukere et adekvat helsefaglig behandlingstil
bud.»

Vedtak nr. 90, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stor
tingsmelding om alternativ medisin med ut
gangspunkt i Aarbakkeutvalgets innstilling
snarest og senest i løpet av 2002. Regjeringen
bes i den forbindelse også å vurdere autorisa
sjon av nye helsepersonellgrupper.»

Vedtak nr. 91, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en gjen
nomgang av situasjonen for de samfunnsmedi
sinske fagområdene, både hva angår fagutvik
lingen og rekrutteringen til disse, og legge fram
saken for Stortinget på egnet måte.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Utfordringer knyttet til de samfunnsmedisin
ske fagområdene følges opp i ny stortingsmel
ding om folkehelsepolitikken. Det tas sikte på å
legge fram meldingen i desember 2002.»

Vedtak nr. 92, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en ny
handlingsplan for rekruttering av helseperso
nell 2002–2005 der det legges vekt på konkrete
tiltak for å rekruttere sykepleiere og annet
pleie og omsorgspersonell og på å stabilisere
bemanningssituasjonen. I denne sammenheng
ber Stortinget om at det vurderes endringer
bl.a. i arbeidsmiljøloven slik at det arbeides vi
dere med at tredelt turnusarbeid likestilles med
helkontinuerlig skiftarbeid.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Handlingsplanen omtales i statsbudsjettet for
2003. Arbeidslivslovutvalget gjennomgår ar
beidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Utvalget har et helhetlig perspektiv på arbeids
tidsbestemmelsene. Helkontinuerlig skiftarbeid
og tredelt turnus inngår som del av utvalgets
drøftinger. Utvalget legger fram sitt arbeid 1.
desember 2003. Regjeringen vil på egnet måte
komme tilbake til Stortinget etter at utvalget
har avgitt sin innstilling.»

Vedtak nr. 93, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at Kref
tregisteret består som selvstendig institusjon i
helseforetaket Radiumhospitalet. Kreftregiste
ret skal ha eget styre og budsjettkapittel og in
neha sentrale, nasjonale oppgaver innen kref
tregistrering, forskning, rådgivning og informa
sjonsformidling.»

Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:

Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:

«Regjeringen vil i løpet av høstsesjonen 2002
fremlegge en odelstingsproposisjon med ut
gangspunkt i Aarbakkeutvalgets innstilling. Re
gjeringen vil også vurdere om nye grupper skal
gis autorisasjon etter helsepersonelloven.»

«Vedtaket er fulgt opp gjennom fastsettelse av
vedtektene for Det Norske Radiumhospital HF,
jf. budsjettfremlegg i St.prp. nr. 1 (2001–2002)
og Styringsdokumentet til Helse Sør RHF for
2002.»
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Vedtak nr. 94, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en eva
luering av kontrollkommisjonene i psykisk hel
severn ut fra målsetningen om at disse samlet
skal fungere bedre enn i dag, og legge fram sa
ken for Stortinget på egnet måte.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Helsedepartementet har bedt Sosial og helse
direktoratet om å foreta en evaluering av kon
trollkommisjonene innen det psykiske helsever
net, og vil legge fram saken for Stortinget på eg
net måte når evaluering og vurdering av evalu
eringen foreligger.»

Vedtak nr. 97, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at kostna
dene ved bruk av legemiddelet Remicade dek
kes av blåreseptordningen.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket ble fulgt opp gjennom fremleggelse
av Ot.prp. nr. 83 (2001–2002), med korrespon
derende forslag til budsjettendringer fremmet i
St.prp. nr. 63 (2001–2002) Tilleggsbevilgninger
og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet
folketrygden 2002.»

Vedtak nr. 98, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
Revidert nasjonalbudsjett for 2002 sørge for at
Alzheimermedisinen Aricept gis med refusjon
etter blåreseptforskriftens § 9.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket ble fulgt opp i St.prp. nr. 63 (2001–
2002)Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002.»

Vedtak nr. 99, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen endre dagens saks
behandlingsrutiner for søknader om refusjon
for legemidler på blå resept slik at behandlings
tiden av disse blir i tråd med EØSavtalens fris
ter.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:

«Et utkast til nye saksbehandlingsrutiner ble
sendt på høring 10. juni i år, med høringsfrist
16. august i år. Regjeringen vil redegjøre for sitt
opplegg for endrede saksbehandlingsrutiner
for blåreseptordningen i statsbudsjettet for
2003.»

Vedtak nr. 100, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sette ned et utvalg
med deltakere fra departement og brukerorga
nisasjoner som skal arbeide frem et forslag til
en egenandeltak 2ordning som skal skjerme
kronikere og storforbrukere av helsetjenester
med store utgifter til helsetjenester og medisi
ner. Resultatet fra arbeidet legges frem for Stor
tinget som egen sak i 2002.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringens oppfølging av vedtaket er omtalt
i St.prp. nr. 63 (2001–2002) Tilleggsbevilgnin
ger og omprioriteringer i statsbudsjettet med
regnet folketrygden 2002. Regjeringen vil i
statsbudsjettet for 2003 legge fram et nærmere
forslag til en «tak2» ordning.»

Vedtak nr. 196, 21. februar 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at finansi
ering av operasjoner for behandling av døve og
døvfødte der Cochleaimplantat brukes, blir
gjennomgått og justert i den forestående vurde
ring av sykehusfinansieringen (ISF).»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket er fulgt opp gjennom brev av 25. april
2002 til Utvalget som vurderer fremtidig finansi
eringssystem for spesialisthelsetjenesten, der
utvalget ble bedt om å ta opp problemstillinger
knyttet til finansiering av høyspesialiserte funk
sjoner i sykehus inkludert kostbare implantater.
Utvalget er spesifikt bedt om å vurdere finansi
ering av cochleaimplantasjon.»

Vedtak nr. 197, 21. februar 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at samar
beidsprosjektet mellom Rikshospitalet og Riks
trygdeverket om Cochleaimplantasjon i utlan
det videreføres.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
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«Vedtaket er fulgt opp gjennom Styringsdoku
mentet til Helse Sør RHF for 2002, der Helse
Sør RHF pålegges å sørge for at landsfunksjo
nen Cochlea implantat – behandling av barn og
den flerregionale funksjonen Cochleaimplantat
– behandling av voksne, ivaretas (jf. også svaret
på anmodningsvedtak nr. 196). Saken omtales i
St.prp. nr. 1 (2002–2003) Helsedepartementet.»

Vedtak nr. 198, 21. februar 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at barn
med behov for Cochleaimplantat tilbys utred
ning og behandling innenfor rimelig god tids
frist for å unngå at nytteverdien av behandlin
gen svekkes. Om slik behandling innen rimelig
tid ikke lar seg gjennomføre i Norge, skal det
umiddelbart bli gitt tilbud om behandling i ut
landet.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket er fulgt opp gjennom Styringsdoku
mentet til Helse Sør RHF for 2002, der Helse
Sør pålegges å sørge for at landsfunksjonen
Cochlea implantat – behandling av barn, ivare
tas.»

Vedtak nr. 326, 16. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen opprette døgnkon
tinuerlig tilstedevakt med lege på redningsheli
kopterbasene på fastlandet.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Forsvarsdepartementet legger til grunn at det
vil ta ca. 2 år å bygge opp personell, materiell
og logistikkmessig kapasitet i Forsvaret, noe
som vil være en forutsetning for innføring av til
stedevakt. Det vil ikke være hensiktsmessig å
innføre tilstedevakt for lege før personalet er på
plass. Regjeringen har startet arbeidet med å
forberede innfasing av tilstedevakt og tar sikte
på at innføring av tilstedevakt for lege skjer pa
rallelt med innføring av tilstedevakt for persona
let i løpet av 2004 og 2005.»

Vedtak nr. 346, 28. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringa komme tilbake til
Stortinget med kostnadsramme for pasientho
tell og teknisk forsyningssenter på en slik måte
at det verken forsinker byggestart eller fram
drifta av fase 1.»

Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket vil bli fulgt opp og forelagt Stortinget
høsten 2002.»

Vedtak nr. 347, 28. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringa sørge for utredning
av hvordan et psykiatrisenter kan inkluderes i
fase 2 av utbygginga av ny universitetsklinikk
på Øya i Trondheim.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket vil bli fulgt opp gjennom det planleg
gingsarbeidet som gjøres av Helse MidtNorge
RHF inn mot fase 2 av utbyggingen av nytt uni
versitetssykehus i Trondheim.»

Vedtak nr. 415, 17. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at
det etableres sædbanker ved godkjente behand
lingsinstitusjoner, og at det gjennomføres en in
formasjonskampanje som kan virke rekrutte
rende for nasjonale donorer til slike banker.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen tar sikte på å fremme en odels
tingsproposisjon om endringer i bioteknologilo
ven våren 2003. På bakgrunn av Stortingets be
handling av St.meld. nr. 14 (2001–2002) Om
evaluering av lov om medisinsk bruk av biotek
nologi, vil det fremsettes et forslag om opphe
velse av sædgivers anonymitet. Opprettelse av
sædbanker og arbeidet med å rekruttere dono
rer må vente til en slik lovendring er vedtatt.
Helsedepartementet vil imidlertid samtidig med
arbeidet med odelstingsproposisjonen be Sosi
al og helsedirektoratet om å forberede tiltak for
å opprette sædbanker og rekruttere sædgivere.
Direktoratet vil da bli bedt om å utrede hvordan
sædbankvirksomheten skal organiseres, og
hvordan donorer skal rekrutteres.»

Vedtak nr. 497, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen gjeninnføre en refu
sjon til assistert befruktning. Ordningen skal in
nebære en engangs egenandel på 18 000 kroner
som gir inntil 3 forsøk. Ordningen gis tilbake
virkende kraft og skal gjelde fra 1. januar 2002.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
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«Ordningen er nå satt i verk i tråd med Stortin
gets vedtak. Landets helseforetak er informert
om hvordan den nye ordningen med egenandel
for poliklinisk behandling skal praktiseres.
Rikstrygdeverket har informert sine underlig
gende etater om praktiseringen av ordningen
med refusjon for legemidlene som nyttes ved
assistert befruktning.»

Vedtak nr. 498, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen innføre fritak for
egenandel ved sterilisering etter medisinske in
dikasjoner.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Vedtaket er fulgt opp med virkning fra 1. juli
2002.»

Vedtak nr. 536, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at lege
middelet Remicade refunderes med 80 pst. av
dagens veiledende pris.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Departementet er i ferd med å utarbeide de
nødvendige forskrifter. Rikstrygdeverket er
bedt om å etablere nødvendige oppgjørsrutiner.
Refusjon vil bli gitt fra 1. oktober i år.»

Vedtak nr. 547, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at tak2
ordningen iverksettes fra 1. januar 2003.»
Helsedepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2003 fram
legge et nærmere forslag til en tak2ordning.»

2.6 Justis- og politidepartementet
Vedtak nr. 46, 4. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en
prøveordning hvor fangetransport settes ut på
anbud under politiets ledelse og kontroll, og
vurdere andre tiltak for å redusere politiets res
sursbruk til fangetransport, herunder økt bruk
av sivilt ansatte i politiet.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:

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

Vedtak nr. 230, 21. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen gi politimesteren i
SørVaranger politidistrikt notarialmyndighet i
saker som gjelder vigsler og registrering av
partnerskap, samt i notarialforretninger i gren
serelaterte saker.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Regjeringen har etterkommet Stortingets an
modning. Det vises til forskrift om notarius pu
blicus 3. mai 2002 nr. 418, jf. kgl.res. av 26. april
2002 nr. 399. Forskriften § 2, 2. ledd nr. 1 fast
setter at politimesteren i ØstFinnmark er nota
rius publicus med full notarmyndighet.»

Vedtak nr. 328, 16. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen etablere en egen
helikoptertjeneste i politiet innen 1. september
2003 i tråd med retningslinjene i Innst. S. nr.
155 (2001–2002).»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Justis og politidepartementet har i brev av 15.
juli 2002 bedt Politidirektoratet starte arbeidet
med å iverksette stortingsvedtaket innenfor de
føringer som er trukket opp i Innst. S. nr. 155
(2001–2002) sammenholdt med St.meld. nr. 51
(2000–2001).»

Vedtak nr. 380, 10. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike for
slag der fester på gitte vilkår kan frasi seg deler
av festet tomt.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Stortingets vedtak reiser flere spørsmål av fak
tisk og rettslig art. Et forslag om fradelingsrett
for festerne reiser spørsmål om bortfesternes
og panthavernes stilling. Et slikt forslag har
dessuten en side til offentligrettslige regler,
bl.a. bestemmelser i delingsloven og plan og
bygningsloven. Regjeringen vil vurdere forsla
get i tilknytning til annet regelverksarbeid om
tomtefeste, og orientere Stortinget på en egnet
måte.»
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Vedtak nr. 392, 12. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen opprette et sentralt
tinglysingsregister knyttet til Statens kartverks
hovedkontor i Ringerike kommune.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Saken omtales i St.prp. nr. 1 (2002–2003) Jus
tis og politidepartementet.»

om politiets behov for bistand fra helseperso
nell ved innsettelse i arrest og under arrestopp
hold.»
(Se også vedtak nr. 462, 19. juni 2002 under Barne
og familiedepartementet.)

Vedtak nr. 466, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen heve inntektsgren
sene for å motta fri rettshjelp til 230 000 kroner
fra 1. januar 2003.»

Vedtak nr. 393, 12. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen opprette et sentralt
pantebokregister i Ullensvang herad.»

Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:

Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:

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

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

Vedtak nr. 467, 19. juni 2002
Vedtak nr. 461, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen iverksette et desen
tralisert undervisningsopplegg for fengselsbe
tjenter i Kongsvinger fra høsten 2003.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Regjeringen vil i RNB 2003 gi en beskrivelse
av hvilke undervisningsopplegg kriminalomsor
gen kan etablere i Kongsvinger fra høsten
2003.»

Vedtak nr. 462, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendi
ge endringer i politiloven § 9 slik at bestemmel
sen sikrer at nødvendig helsepersonell involve
res ved innbringelse til politiarrest av personer
som med rimelig grunn kan anses for å kunne
få alvorlige helsemessig skader grunnet inntak
av rusmidler. Forslag til tilsvarende bestemmel
ser må fremmes for personer som innbringes til
barnevernets institusjoner.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 20.
september 2002:
«Regjeringen vil i løpet av vårsesjonen 2003 leg
ge fram en Ot.prp. med forslag til endring i poli
tiloven § 9 i samsvar med Stortingets vedtak. I
proposisjonen vil det også bli orientert om prak
tisk tiltak til forbedringer som blir gjennomført
på bakgrunn av Politidirektoratets utredning

«Stortinget ber Regjeringen iverksette lovend
ringen om å fjerne egenandeler for fri rettshjelp
innen 1. januar 2003.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Regjeringen vil komme tilbake til anmodnings
vedtaket i budsjettproposisjonen for 2003.»

Vedtak nr. 468, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen utrede om inntekts
grensen for å motta fri rettshjelp i barneforde
lingssaker bør være høyere enn den ordinære
inntektsgrensen, samt hvilke konsekvenser en
høyere inntektsgrense for denne sakstypen vil
kunne innebære. Regjeringen bes også om å
fremme konkrete løsninger til en bedre tviste
løsning for barnefordelingssaker med NOU
1998:17 Barnefordelingssaker som utgangs
punkt (jf. Innst. O. nr. 67).»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Justis og politidepartementet vurderer i sam
arbeid med Barne og familiedepartementet om
inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp bør
være høyere i barnefordelingssaker enn i andre
saker hvor det gis fri rettshjelp. Utfallet vil bli
presentert i en senere Ot.prp. om forenklinger i
lov om fri rettshjelp. Proposisjonen vil være en
del av oppfølgningen av St.meld. nr. 25 (1999–
2000) Om fri rettshjelp.»
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Vedtak nr. 469, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om
en kvitteringsordning for politiet som sikrer at
personer som visiteres får en kvittering på ste
det, hvor type kontroll, dato for kontrollen, tid,
sted og tjenestenummer til den som kontrolle
rer, framgår av kvitteringen.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 20.
september 2002:
«En kvitteringsordning er inkludert i Regjerin
gens Handlingsplan mot rasisme og diskrimine
ring (2002–2006). Politidirektoratet har i brev
av 8. juli 2002 fått i oppdrag å utrede konsekven
sene av Stortingets vedtak til kvitteringsord
ning, inkludert juridiske betenkeligheter, res
sursbruk og kostnader. Utredningen skal fore
legges departementet senest 1. januar 2003. Sa
ken vil bli forelagt Stortinget i vårsesjonen
2003.»

Vedtak nr. 505, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå
retningslinjene for Økokrims virksomhet ut fra
formålet om å gjøre det enklere for Økokrim å
kunne avdekke trygdemisbruk.»
Justis og politidepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Finansdepartementet konstituerte 27. juni
2002 en arbeidsgruppe som skal forberede ut
kast til revisjon av hvitvaskingsregelverket. An
modningsvedtak nr. 505 oversendes arbeids
gruppen for vurdering. Justis og politideparte
mentet vil be Politidirektoratet og Riksadvoka
ten om en gjennomgang av retningslinjene for
ØKOKRIMs virksomhet ut fra formålet om å
gjøre det enklere for ØKOKRIM å kunne avdek
ke trygdemisbruk.»

2.7 Kommunal- og
regionaldepartementet
Vedtak nr. 53, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å etablere en
statlig toppfinansiering for ressurskrevende
brukere. Regjeringen bes fremme forslag i
kommuneproposisjonen for 2003.»

mental arbeidsgruppe for å utrede økonomiske
og administrative konsekvenser av en ny finan
sieringsordning for ressurskrevende brukere. I
proposisjonen ble det varslet at saken ville bli
sendt på alminnelig høring blant annet til samt
lige kommuner høsten 2002, og at regjeringen
ville komme tilbake til saken i kommunepropo
sisjonen for 2004.»

Vedtak nr. 54, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringa om å komme tilbake
i Revidert nasjonalbudsjett for 2002 med eit opp
legg for eit rettferdig sluttoppgjer for fylkes
kommunane.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Saka er følgd opp i kommuneproposisjonen for
2003 pkt. 3.2 og ved løyvingsforslag i St.prp. nr.
63 (2001–2002). Stortinget behandla desse pro
posisjonane 20.21. juni 2002.»

Vedtak nr. 56, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonal
budsjett 2002 om å komme med et opplegg for
et rettferdig oppgjør til fylkeskommuner som
har fremtidige dokumenterte inntektstap. Det
anmodes om en særlig oppmerksomhet på si
tuasjonen i Østfold og NordTrøndelag. I opp
legget må det tas hensyn til at Stortinget økte
skjønnsrammen til fylkeskommunene med 200
millioner kroner for 2002 i forhold til forslag i
kommuneproposisjonen.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Se svar på vedtak nr. 54. Regjeringen vil følge
opp vedtaket i St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 141, 17. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om
kompensasjon til Rødøy kommune på nytt – og
som et særtilfelle innenfor ordningen med kom
pensasjon til kommuner for ikkeutbygging.
Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge
innenfor de økonomiske rammer som har vært
gjeldende for denne ordningen.»

Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:

Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 12. september 2002:

«I kommuneproposisjonen for 2003 ble det vist
til at departementet har nedsatt en interdeparte

«Spørsmålet om kompensasjon til Rødøy kom
mune ble vurdert i forbindelse med revidert na
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sjonalbudsjett for 2002. Vi viser i den sammen
heng til St.prp. nr. 63 (2001–2002) (Orientering
til Stortinget, side 55–56).
Her vises det til at ordningen er vedtatt av
viklet og at søknader fra Grane, Vevelstad,
Hægebostad og Brønnøy kommuner er frem
met innen fristen 31. desember 1999. Kommu
nene fikk under forrige regjering avslag på sine
søknader om kompensasjon, men fremmet sa
ken på nytt. Av hensyn til budsjettsituasjonen
fant regjeringen ikke å kunne prioritere disse
søknadene. Når det gjelder spørsmålet om
kompensasjon til Rødøy kommune heter det:
«Regjeringen har fattet vedtak om ikke å
innstille på kompensasjon. Kommunen kan ik
ke gis særbehandling når øvrige kommuner har
fått avslag. Det bør også påpekes at søknaden
fra Rødøy kommune er fremmet etter fristen, og
at ev. positiv innstilling kan skape presedens for
andre kommuner i samme situasjon i fremti
den.»
Spørsmålet om kompensasjon for ikkeut
bygging av vassdrag vil for øvrig bli omtalt i
St.prp. nr. 1 (2002–2003) Kommunal og regio
naldepartementet.»

Vedtak nr. 224, 21. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen på en egnet måte
legge fram en sak om nytteverdien av de regio
nale utviklingsprogrammer.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Stortingets vedtak reiser mange spørsmål.
Problemstillinger knyttet til regionale utvik
lingsprogram er behandlet både i St.meld. nr.
34 (2000–2001) Om distrikts og regionalpolitik
ken, (kap. 5 Felles innsats for den regionale ut
viklingen, side 77) og i St.meld. nr. 19 (2001–
2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – re
gionalt og lokalt nivå, (kap. 7 Fylkeskommunen
som regional utviklingsaktør, side 51).
Regionale utviklingsprogram inngår nå som
handlingsdelen i fylkesplanen.
Problemstillinger knyttet til fylkesplanen og
fylkesplanens handlingsprogram behandles og
så av Planlovutvalget og i deres delutredning II
som legges fram ved årsskiftet 2002–2003.
Regjeringen skal også legge fram for Stor
tinget tilbakemeldinger og evalueringer av fyl
keskommunen som utviklingsaktør. Dette vil
skje i år 2005 og 2008. Det vil da bli gitt en bred
vurdering av fylkeskommunen som utviklings
aktør, hvor også bruken av regionale utviklings
program vil inngå.»

Vedtak nr. 262, 18. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen snarest mulig inn
føre et obligatorisk introduksjonsprogram både
for flyktninger, de som får opphold på humani
tært grunnlag, og alle som får opphold for fami
liegjenforening med disse, snarest mulig. Intro
duksjonsprogrammet gjøres obligatorisk, slik at
det er et likt tilbud til alle uavhengig av hvilken
kommune de kommer til. Regjeringen bes
fremme nødvendige lovforslag slik at introduk
sjonsprogrammet kan kombineres med en in
troduksjonsstønad basert på den nyankomnes
pliktige deltakelse i programmet.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«I brev til Stortinget v/Kommunalkomiteen av
30. mai 2002 uttaler Kommunal og regionalde
partementet at det tas sikte på å fremme et for
slag om ny lov om introduksjonsordning for
nyankomne innvandrere innen utgangen av
2002, i tråd med Stortingets anmodning. Det er
viktig at innføring av en obligatorisk ordning for
kommunene ikke fører til at kommunene blir
mindre villige til å bosette flyktninger. På bak
grunn av Stortingets vedtak har Regjeringen
derfor invitert kommunene til å komme med
innspill på tiden de vil trenge for å forberede
seg på å innføre en obligatorisk introduksjons
ordning.»

Vedtak nr. 267, 18. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen vurdere mulighe
ten for å bruke Forsvarets ressurser for uttrans
portering av asylsøkere som har fått endelig av
slag.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Etter Regjeringens vurdering er det både prak
tiske og prinsipielle grunner til at det ikke er ak
tuelt å benytte Forsvarets ressurser for uttrans
portering av personer med endelig avslag på
søknad om asyl. Bruk av Forsvarets materiell
og personell (for eksempel flygere, som har en
viktig funksjon i forhold til sikkerheten om
bord) til støtte for sivil tvangsmakt reiser flere
prinsipielle spørsmål. Slik bistand som det her
er tale om, faller utenfor rammen av de bi
standstyper som er regulert i gjeldende in
struks om Forsvarets bistand til politiet i fred.
Forsvaret har for øvrig heller ikke ledig kapasi
tet til regelmessig å låne ut egnede transportfly
til slike oppdrag.»
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Vedtak nr. 272, 18. april 2002
«Stortinget ber Regjeringa gjennomgå etablert
praksis for etablering av flyktningmottak med
sikte på betre førebuande prosessar mellom Ut
lendingsdirektoratet (UDI) og aktuelle kommu
nar.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Utlendingsdirektoratet er i gang med eit slikt
arbeid. Gjennomgangen vil ferdigstillast i løpet
av 2002. Regjeringa vil komme tilbake til Stor
tinget med ei orientering på eit seinare tids
punkt.»

Vedtak nr. 477, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere nød
vendige lovendringsforslag i kommunelovens
bestemmelser om fritak, permisjoner mv. med
sikte på å oppnå en klargjøring og ensartet
håndhevelse av regelverket.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen gir i St.prp. nr. 1 (2002–2003) en
omtale av hvordan vedtaket vil bli fulgt opp fra
regjeringens side.»

Vedtak nr. 478, 19. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å sørge for at
partiets navn på lister også fremgår i form av
blindeskrift.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen gir i St.prp. nr. 1 (2002–2003) en
omtale av hvordan vedtaket vil bli fulgt opp fra
regjeringens side.»

Vedtak nr. 489, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringa føreta ein grundig
gjennomgang av rammevilkåra for næringslivet
i distrikta, herunder også transportbedriftene.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Kommunal og regionaldepartementet viser til
at det såkalla Effektutvalet skal greie ut verkna
dene av statleg politikk for regional utvikling og
distriktspolitiske mål, herunder for vekst, næ
ringsutvikling og sysselsetting. Kommunal og
regionaldepartementet iverkset også med jam
ne mellomrom, og seinast hausten 2002, under

søkingar av transportkostnadene til verksem
der i distrikta, samanlikna med verksemder lo
kalisert til Osloområdet. Resultata blir m.a. nyt
ta som grunnlag for vurderingar av verkeområ
det for ordninga med differensiert arbeidsgjeva
ravgift, jf. føremålet med avgiftsreduksjonen om
å kompensere for ekstra transportkostnader for
verksemder i distrikta. I St.prp. nr. 1 (2002–
2003) vil det bli utgreia nærmare om mogleg
rapportering til Stortinget.»

Vedtak nr. 492, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det set
tes som vilkår for inngåelse av samarbeidsavta
le mellom en juridisk person og kommunen at
ved opphør av samarbeidsavtalen, kan angjel
dende andel eller eierseksjon ikke lenger behol
des til annet formål av vedkommende juridiske
person.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Et slikt pålegg vil betinge lovhjemmel. Regje
ringen vil derfor komme tilbake til saken i for
bindelse med fremleggelse av Ot.prp. om nye
borettslover. Proposisjonen planlegges fremlagt
andre halvår 2002.»

Vedtak nr. 493, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen vurdere forslag til
hvordan samarbeidsordninger mellom borett
slag, sameier, kommunen og andre aktører kan
styrkes for å sikre gode bomiljøer.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen vil drøfte problemstillingen med
berørte parter for deretter å vurdere eventuelle
tiltak.»

Vedtak nr. 553, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen avslutte handlings
planen for eldreomsorgen med utgangspunkt i
de søknader som er kommet inn fra kommune
ne innen fristen 1. oktober 2001. Tilsagnsram
men for handlingsplanen utvides med 3 000 sy
kehjemsplasser utover Regjeringens forslag.
Oppstartingstilskuddet for 3 000 av de ekstra
enhetene vil først komme til utbetaling fra
2004.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
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«Vedtaket vil bli fulgt opp i statsbudsjettet for
2003 og kommende år.»

Vedtak nr. 554, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme endelig
forslag om toppfinansieringsordning for særlig
ressurskrevende brukere i kommuneproposi
sjonen for 2004.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen vil, i tråd med de varslinger som
er gitt i kommuneproposisjonen for 2003, kom
me tilbake til saken i kommuneproposisjonen
for 2004. Det vises for øvrig til omtale under an
modningsvedtak nr. 53.»

Vedtak nr. 555, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen avsette 30 mill. kro
ner til utflytting av yngre funksjonshemmede
som er bosatt i alders og sykehjem innenfor en
uendret totalramme for skjønn.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket i
St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 556, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen tildele byene Fred
rikstad, Tromsø og Drammen i år 2003 et stor
bytilskudd på totalt 17 mill. kroner og fordele på
følgende måte:
Fredrikstad: 6,3 mill. kroner.
Tromsø: 5,6 mill. kroner.
Drammen: 5,1 mill. kroner.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket i
St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 557, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen tilgodese fylkes
kommunene Østfold og NordTrøndelag med til
sammen 30 mill. kroner innenfor skjønnsram
men som en kompensasjon for at disse har be
nyttet inntekter fra kraft til å finansiere syke
hussektoren.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:

«Regjeringen vil følge opp dette vedtaket i
St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

2.8 Kultur- og kirkedepartementet
Vedtak nr. 75, 11. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag slik
at grunnkapitalen til Opplysningsvesenets fond
inflasjonsjusteres. Regjeringen bes vurdere om
regler for fondets grunnkapital bør innarbeides
i fondets lover.»
Kultur og kirkedepartementet uttaler i brev 2.
september 2002:
«Spørsmålet om inflasjonssikring av Opplys
ningsvesenets fond, er behandlet i Ot.prp. nr. 97
(2001–2002), der det er fremmet forslag om at
det i loven om fondet tas inn bestemmelser om
inflasjonssikring.»

Vedtak nr. 236, 9. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide nye for
skrifter i tråd med komiteens merknader i Bud
sjettinnst. S. nr. 2 (2001–2002) og punkt 1 og 2
ovenfor.»
Kultur og kirkedepartementet uttaler i brev 2.
september 2002:
«Forskrift til fondsloven ble endret 16. april
2002, og nytt styre i Fond for utøvende kunstne
re er oppnevnt i tråd med Stortingets vedtak 9.
april 2002, jf. Innst. S. nr. 115 (2001–2002) og
Dok. nr. 8:51 (2001–2002).»

Vedtak nr. 299, 30. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen opprette 10 diakon
stillinger som for inneværende år finansieres
gjennom Opplysningsvesenets fond.»
Kultur og kirkedepartementet uttaler i brev 2.
september 2002:
«Ved departementets brev 31. mai 2002 til lan
dets bispedømmeråd er det fra Opplysningsve
senets fond stilt midler til rådighet for opprettel
se av 10 nye diakonstillinger i 2002.»

Vedtak nr. 372, 7. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til
Stortinget med forslag til organiseringen av føl
gende fordelingsordning i statsbudsjettet for
2003:
Den delen av kulturmidlene fra tippingen
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som fordeles av Kongen skal gå til en egen for
delingsordning. Om lag 40 pst. av midlene skal
gå til å realisere den kulturelle skolesekken
over hele landet. Om lag 30 pst. skal gå til Fri
fond og om lag 30 pst. til investeringer og ved
likehold av lokale/regionale kulturelle møte
plasser, slik som for eksempel flerbrukshus, al
laktivitetshus og hus for kultur.
Denne ordningen skal ikke gå på bekost
ning av tilsvarende bevilgninger på statsbud
sjettet, men føre til en reell økning til disse for
målene minst tilsvarende den økte tilførselen
fra tippemidlene.»
Kultur og kirkedepartementet uttaler i brev 2.
september 2002:
«Regjeringen vil legge frem forslag i St.prp. nr.
1 (2002–2003) til organisering av den forde
lingsordningen Stortinget har vedtatt.»

2.9

Landbruksdepartementet

Vedtak nr. 487, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringa leggje til rette for at
Statens nærings og distriktsutviklingsfond
framleis skal forvalte dei bedriftsretta bygdeut
viklingsmidlane.»
Landbruksdepartementet uttaler i brev 19. au
gust 2002:
«Regjeringa vil i St.prp. nr. 1 (2002–2003) leggje
til grunn at Statens nærings og distriktsutvik
lingsfond framleis skal forvalte dei bedriftsretta
bygdeutviklingsmidlane.»

2.10

Miljøverndepartementet

Vedtak nr. 70, 7. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen opprette egen post
på budsjettet for tiltak og forskning til bekjem
pelse av gyro og andre tiltak for å styrke villaks
stammene.»
Miljøverndepartementet uttaler i brev 28. august
2002:
«Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak
vil bli behandlet i St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 421, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen utvikle detaljene i
det tidlige kvotesystem i nær dialog med indu
strien for å sikre den foreslåtte reduksjon i kli

magassutslipp fra bedriftene, samtidig som sy
stemet er fleksibelt nok for å sikre konkurran
seevnen til prosessindustrien.»
Miljøverndepartementet uttaler i brev 28. august
2002:
«I St.meld. nr. 15 (2001–2002) «Tilleggsmelding
til St.meld. nr. 54 (2000–2001) Norsk klimapoli
tikk» varsler Regjeringen at den vil tildele ut
slippskvotene vederlagsfritt med basis i histo
riske utslipp, på en måte som bidrar til å forhin
dre utflytting av virksomhet fra Norge og utlø
ser reduksjoner i utslippene. Regjeringen vars
ler at den ønsker en dialog med industrien, for å
utvikle en praktisk tildelingsmåte i samsvar
med ambisjonsnivået for kvotesystemet og
ESAs retningslinjer for statsstøtte. Forslag til
endelig utforming av enkeltelementene i kvote
systemet vil bli lagt fram i en egen odelstings
proposisjon.»

2.11

Nærings- og
handelsdepartementet

Vedtak nr. 189, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen så snart som mulig
om å utrede et forslag til et system for å sikre at
norske sjøfolk er konkurransedyktige.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Vedtaket er blitt vurdert under arbeidet med
forslag til statsbudsjettet for 2003 og er fulgt
opp slik som dette har latt seg gjøre innenfor de
rammer som budsjettarbeidet har tillatt.»

Vedtak nr. 190, 6. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen innenfor den sam
lede bevilgningen på kap. 909 fastsette refu
sjonssatsen for fartøyer i petroleumsvirksomhet
og brønnbåter til 9,3 prosent.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Utbetalingene under refusjonsordningen i
budsjettåret 2002 gjøres med 9,3 prosent for
skip i petroleumsvirksomhet og brønnbåter.»

Vedtak nr. 306, 7. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme en egen
sak for Stortinget om utbygging av bredbånds
nett i områder av landet der markedet i seg selv
ikke er sterkt nok til å sikre utbygging.»
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Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Regjeringen vil fremme en egen melding om
bredbånd for Stortinget. Meldingen, som er
planlagt fremmet høsten 2003, vil blant annet
drøfte den problemstillingen Stortinget tar opp i
sitt anmodningsvedtak nr. 306 (2001–2002).»

Vedtak nr. 430, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
den bebudede virkemiddelmeldingen eller i for
bindelse med statsbudsjettet 2003 fremme for
slag om å etablere nye landsdekkende såkorn
fond.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Regjeringen vil vurdere forslaget i St.prp. nr. 1
(2002–2003) og i tilknytning til den pågående
gjennomgangen av virkemiddelapparatet.»

Vedtak nr. 431, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å utrede beho
vet for og organiseringen av regionale fond av
betydelig størrelse knyttet til hver landsdel som
kan bidra til økt kapitaltilgang for private bedrif
ter i distriktene og i næringssvake områder. Sa
ken bes lagt fram for Stortinget innen 1. februar
2003.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
10. september 2002:
«Vedtaket er blitt vurdert under arbeidet med
forslag til statsbudsjettet for 2003 og vil bli fulgt
opp i St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 435, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til
hvordan SNDs virkemidler for å bedre kapital
tilgangen til norsk næringsliv kan styrkes.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Regjeringen vil vurdere forslaget i tilknytning
til den pågående gjennomgangen av virkemid
delapparatet.»

Vedtak nr. 437, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringa setja ned eit hurti
garbeidande utval for å få ein brei gjennomgang
med sikte på ei betre organisering og forvalting
av det statlege eigarskapet.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Som nemnt i svaret på anmodningsvedtak nr.
432 har Nærings og handelsdepartementet
starta eit arbeid med å setja ned eit utval for å
vurdera ei betre organisering og forvaltning av
den statlege eigarskapen i næringslivet. Vi vil
be om at utvalet vurderar ulike modellar for ei
meir profesjonell utøving av eigarskapen. Når
utvalet si utgreiing ligg føre og er vurdert vert
saka lagt fram for Stortinget.»

Vedtak 494, 20. juni 2002:
«Stortinget ber Regjeringa vurdera om lov om
arbeidstiden på skip ikkje skal gjelda for dei sjø
folk som skattemessig ikkje høyrer inn under
ordninga med sjømannsfrådrag, men at dei i
staden kjem inn under arbeidsmiljølova (jf.
Innst. O. nr. 74).»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
den 2. september 2002:

Vedtak nr. 432, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringa kome attende til
Stortinget med ei eiga sak om ulike modeller
for ei meir profesjonell utøving av statens eigar
skap.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
2. september 2002:
«Nærings og handelsdepartementet har starta
arbeidet med å vurdera korleis mandatet for eit
slikt utval skal utformas og korleis utvalet skal
setjast saman. Vi tek sikte på at utvalet kan ver
te skipa tidleg i haust.»

«Departementet reknar det ikkje som føremåls
tenleg å lage ei slik ordning. I så fall vil sjøfolk
om bord på same skip falle inn under to ulike
lovverk. Kva for lovverk dei vil falle inn under
avheng av om den enkelte sjømann blir gjeven
rett til sjømannsfrådrag eller ikkje, noe som
først kan avgjerast i ettertid gjennom likninga.
Det er også lite ønskeleg at reiarlag skal an
vende to ulike lovverk for arbeidstid på same
skip og på denne måten gi ulik handsaming av
tilsette som gjer same arbeid om bord.»

22

St.meld. nr. 4

2002–2003

Om anmodnings og utredningsvedtak i stortingssesjonen 20012002

Vedtak nr. 546, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurdering
av den praksis som er etablert hva gjelder mot
regning av utbetalt verftsstøtte. Eventuelle end
ringer skal gis anvendelse for alle saker hvor
slik motregning har funnet sted, herunder for
Fosen Mekaniske Verksteder AS.»
Nærings og handelsdepartementet uttaler i brev
4. september 2002:
«Nærings og handelsdepartementet viser til
Statsrådens brev av 5. juli 2002 til Stortingets
presidentskap angående ovennevnte sak. I bre
vet konkluderer Statsråden med at han ikke ser
noen mulighet for reversere den motregningen
som har funnet sted.»

2.12

Olje- og energidepartementet

Vedtak nr. 192, 19. februar 2002
«Stortinget ber Regjeringa utgreie og fremje ei
sak for Stortinget om ulike modellar for nettta
riffering.»
Olje og energidepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Olje og energidepartementet har starta arbei
det med ei utgreiing om ulike modellar for nett
tariffering. Det er ikkje avklart når den vil verte
fremja for Stortinget.»

Vedtak nr. 206, 7. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at Statoil
og rettighetshaverne utarbeider en tidsatt plan
for å utprøve CO2reduserende teknologier, og
at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget
med en orientering om fremdriften, kostnadso
verslag og hvordan et pilotanlegg kan finansie
res, i forbindelse med fremleggelse av gassmel
dingen.»
Olje og energidepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Regjeringen vil i meldingen til Stortinget om
bruk av naturgass orientere om Statoil og rettig
hetshaverne for Snøhvit LNG sin plan for ut
prøving av CO2reduserende teknologier. Stor
tingsmeldingen vil bli lagt fram i høstsesjonen
2002.»

Vedtak nr. 207, 7. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at drifts
operatør for anlegget på Melkøya legger til ret

te for, og deltar med finansiering, slik at overfø
ringsledninger for kjølvann til industriområdet
på Kvaløya kan realiseres.»
Olje og energidepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Olje og energidepartementet fulgte dette opp i
brev 15. mars 2002:
I medhold av petroleumsloven § 4–2 og
§ 4–3 godkjenner departementet herved plan
for utbygging og drift av Snøhvit og godkjenner
plan for utbygging og drift og gir tillatelse til an
legg og drift av landanlegg på Melkøya tilknyt
tet Snøhvit LNG, i samsvar med fremlagte pla
ner og med vilkår som fremgår av dette brev
samt de forutsetninger og merknader som
fremgår av St.prp. nr. 35 (2001–2002) om utbyg
ging, anlegg og drift av Snøhvit LNG. På samme
grunnlag gis det også tillatelse til anlegg og
drift av rørledning fra Snøhvit til Melkøya og
rørledning for transport av CO2 fra Melkøya til
brønn for injeksjon av CO2 .
Det stilles følgende vilkår for godkjennelser
og tillatelser knyttet til plan for utbygging og
drift og plan for anlegg og drift av Snøhvit LNG,
jf. petroleumsloven § 10–18 annet ledd (...) Det
vises for øvrig til Stortingets vedtak av 7. mars
2002, der det bes om at Statoil og rettighetsha
verne utarbeider en tidsatt plan for å utprøve
CO2reduserende teknologier, samt at driftsope
ratør for anlegget på Melkøya legger til rette
for, og deltar med finansiering, slik at overfø
ringsledninger for kjølevann til industriområdet
på Kvaløya kan realiseres.»
Videre uttalte Statoil på vegne av rettighetsha
verne i Snøhvit LNG i brev 18. juni 2002:
«Det vil bli tilrettelagt for uttak av gass (som
LNG) og kjølevann. Investeringer i så måte for
utsettes å skje basert på kommersielle vilkår og
betingelser.»»

Vedtak nr. 390, 12. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
den varslede stortingsmeldingen om olje og
gassvirksomheten vurdere tiltak for å styrke
forsknings og utviklingsinnsatsen innenfor pe
troleumssektoren.»
Olje og energidepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«St.meld. nr. 38 (2001–2002) Om olje og gass
virksomheten diskuterer statens rolle og inter
esser i fremtidig teknologiutvikling i petrole
umssektoren i lys av dens rolle som ressursei
er, og på bakgrunn av potensialet for fremtidig
verdiskaping og konkurransekraft i sektoren.
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De organisatoriske sidene ved en styrking av
forskningsinnsatsen i sektoren er adressert i til
knytning til meldingens omtale av initiativet til
samarbeidet i petroleumsklyngen om en nasjo
nal forsknings og teknologistrategi, OG 21, Ol
jeindustrien i det 21. århundre.
Meldingen viser for øvrig til at Regjeringen
vil komme tilbake til den offentlige forsknings
innsatsen i petroleumssektoren i forbindelse
med statsbudsjettet for 2003.»

Vedtak nr. 422, 18. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
Gassmeldingen om å vurdere tiltak for sterkere
grad av elektrifisering av sokkelen.»
Olje og energidepartementet uttaler i brev 27.
september 2002:
«Regjeringen vil komme tilbake med en vurde
ring av saken i stortingsmeldingen om bruk av
naturgass. Meldingen vil bli lagt fram i høstse
sjonen 2002.»

2.13

Samferdselsdepartementet

Vedtak nr. 40, 27. november 2001
«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av Luftfartsverkets økonomi, og vurdere
behov for tilleggsbevilgninger eller andre tiltak
i 2002 på bakgrunn av Luftfartsverkets svært
usikre inntektsgrunnlag. Gjennomgangen forut
settes også å omfatte forholdet mellom admini
strasjon og drift i Luftfartsverket. Regjeringen
bes om å komme tilbake til dette til Stortinget
på egnet måte så raskt som mulig, og senest i
vårsesjonen 2002.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Regjeringen fremmet forslag om revidert bud
sjett for Luftfartsverket for 2002 i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett, jf. St.prp. nr. 60
og 63 (2001–2002).»

Vedtak nr. 101, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en orientering om framdriften
av Handlingsprogrammet for rassikring senest i
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for
2002.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:

«Det ble i St.prp. nr. 60 (2001–2002) som ble
lagt fram i forbindelse med revidert nasjonal
budsjett for 2002, gitt en orientering om fram
driften for handlingsplan for rassikring.»

Vedtak nr. 102, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene
slik at forholdene legges til rette for ytterligere
konkurranse innen persontransport på Jernba
neverkets skinneganger. Det forutsettes at hen
synet til trafikksikkerhet og tilgjengelig sporka
pasitet blir ivaretatt.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Det vises til nærmere omtale i St.meld. nr. 26
(2001–2002) Bedre kollektivtransport, pkt. 6.2.1
hvor det varsles at Regjeringen ønsker å åpne
for konkurranse innen persontransport på jern
bane. Regjeringen vil i forbindelse med stats
budsjettet for 2003 komme tilbake til Stortinget
med nærmere omtale av dette.»

Vedtak nr. 103, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at
riksvegferjedriften konkurranseutsettes.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Regjeringen fremmet våren 2002 i Ot.prp. nr.
74 (2001–2002) et utkast til ny lov om yrke
stransport med motorvogn og fartøy, jf. også
Innst. O. nr. 66 (2001–2002). Lovutkastet som
ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2002, inneholdt
bl.a. hjemmel til generell bruk av anbud i ferje
driften. Loven settes i kraft tidlig i 2003 når nød
vendige forskrifter til loven er på plass.»

Vedtak nr. 104, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sette i gang arbei
det med å omgjøre NSB BA til aksjeselskap.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Stortingets vedtak er fulgt opp gjennom St.prp.
nr. 62 (2001–2002) Om omdanning av NSB BA
og Posten Norge BA til aksjeselskaper og
Ot.prp. nr. 82 (2001–2002) Om lov om omdan
ning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB
BA) og statens postselskap (Posten Norge BA)
til aksjeselskaper og lov om tilbud av grunnleg
gende banktjenester gjennom Posten Norge
AS’ ekspedisjonsnett. NSB BA ble på denne
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bakgrunn omdannet til aksjeselskapet NSB AS
1. juli 2002.»

Vedtak nr. 105, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sette i gang arbei
det med å omgjøre Posten BA til aksjeselskap.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Stortingets vedtak er fulgt opp gjennom St.prp.
nr. 62 (2001–2002) Om omdanning av NSB BA
og Posten Norge BA til aksjeselskaper og
Ot.prp. nr. 82 (2001–2002) Om lov om omdan
ning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB
BA) og statens postselskap (Posten Norge BA)
til aksjeselskaper og lov om tilbud av grunnleg
gende banktjenester gjennom Posten Norge
AS’ ekspedisjonsnett. Posten Norge BA ble på
denne bakgrunn omdannet til aksjeselskapet
Posten Norge AS 1. juli 2002.»

Vedtak nr. 106, 13. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sette i gang arbei
det med å omgjøre Luftfartsverket til aksjesel
skap.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«I forbindelse med statsbudsjettet for 2003 vil
Regjeringen legge fram forslag om omdanning
av Luftfartsverket til aksjeselskap pr. 1. januar
2003.»

Vedtak nr. 242, 11. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til
Stortinget med et forslag om hvordan det kan
legges til rette for økt bruk av sykkel i byer og
tettsteder, inkludert trafikksikkerhet og etable
ring av sykkelveier.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«En nasjonal sykkelstrategi vil bli lagt fram for
Stortinget i Nasjonal transportplan for 2005–
2016.»

Vedtak nr. 386, 11. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at nytt
treningssenter for Luftfartsverkets brann og
redningstjeneste snarlig etableres i Tjeldsund,
uavhengig av den kommende selskapsdannel
sen.»

Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Luftfartsverket er bedt om å iverksette Stortin
gets vedtak.»

Vedtak nr. 402, 13. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurdering
av en samordning av alle rabatter rettet mot
ungdom, elever, ulønnede lærlinger og studen
ter med sikte på å etablere mest mulig enhetli
ge rabattordninger.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 30. au
gust 2002:
«Fra høsten 2002 er det iverksatt to nasjonale
rabattordninger for ungdom som kommer i til
legg til eksisterende rabattordninger. Foruten
krav om at alle fylkeskommuner skal ha en ord
ning med ungdomskort, skal skoleelever og
studenter også kunne kjøpe måneds og/eller
periodekort med 40 pst. rabatt i forhold til tilsva
rende kort for voksne. Begge ordningene er
knyttet til bruk av kort og vil derfor ha som mål
å stimulere ungdom til å bli faste brukere av
kollektivtransport. Samferdselsdepartementet
har derfor ønsket å prioritere disse tiltakene og
ønsker å vinne erfaringer med disse nye ordnin
gene før en eventuelt ser nærmere på samord
ning og lignende av de andre rabattordningene
for ungdom.»

2.14 Sosialdepartementet
Vedtak nr. 10, 25. oktober 2001
«Stortinget ber Regjeringen følge opp Regjerin
gen Stoltenbergs positive holdning til etable
ring av sprøyterom.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 19. septemer
2002:
«Regjeringen gjennomførte høringsrunden om
sprøyterom slik Stoltenbergregjeringen hadde
lagt opp til, og kom tilbake til Stortinget med
sak i St.prp. nr. 63 (2001–2002) Tilleggsbevilg
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
medregnet folketrygden 2002. Det vises forøv
rig til omtale under anmodningsvedtak 545.»

Vedtak nr. 80, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at bruk av
hospits som boligløsning for barnefamilier opp
hører. Bruk av hospits for barn og barnefamilier
utover rene nødløsninger kan ikke aksepteres.»
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Sosialdepartementet uttaler i brev 19. september
2002:
«Sosialdepartementet vil sende utkast til veiled
ning for kvalitetskrav til midlertidig husvære et
ter lov om sosiale tjenester § 4–5 på høring i lø
pet av høsten 2002. I utkastet heter det at «mid
lertidig husvære skal ikke omfatte barnefamili
er eller enslige under 18 år.»»

Vedtak nr. 83, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å bidra til at bo
ligtilbudet i kommunene til rusmiddelmisbru
kerne bedres.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 30. september
2002:
«Regjeringen vil følge opp Stortingets anmod
ning i en handlingsplan mot rusmiddelproble
mer som legges frem i tilknytning til Statsbud
sjettet for 2003, og en stortingsmelding om til
tak mot fattigdom som legges frem i løpet av
høstsesjonen 2002.»

Vedtak nr. 84, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen bidra til at det er
økonomiske midler til hele tiltakspakker som
dekker et helhetlig omsorgs og behandlingstil
bud for rusmiddelmisbrukere.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 19. september
2002:
«Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet for
rusmiddelmisbrukere. Sosialdepartementet ar
beider derfor blant annet med å gjennomgå or
ganiseringen av behandlingsapparatet for den
ne gruppen. Den overordnede målsettingen er å
få bedre tjenester og bedre behandlingsresulta
ter.
Regjeringen tar sikte på at den største delen
av gjennomgangen (rusreform 1), vil bli lagt
fram for Stortinget i en odelstingsproposisjon
høsten 2002. Denne vil handle om framtidig or
ganisering av spesialiserte helsetjenester for
rusmiddelmisbrukere, herunder eieransvaret
for institusjoner som yter slike tjenester. Etter
sosialtjenesteloven ligger dette ansvaret i dag i
fylkeskommunen. Regjeringen tar sikte på å
komme tilbake til Stortinget våren 2003 med
forslag knyttet til spørsmålet om framtidig orga
nisering av fylkeskommunens ansvar for be
handlings og omsorgstiltak (rusreform 2).»

Vedtak nr. 85, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen å opprettholde de
veiledende retningslinjene med hensyn til at
kontantstøtten vurderes med i inntektsgrunnla
get for den som søker sosialhjelp. Den foreslåt
te styrkingen av kommuneøkonomien benyttes
i stedet til å øke barnetilleggene i de veiledende
retningslinjene for økonomisk sosialhjelp.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Regjeringen har i rundskriv til kommunene 1.
februar 2002 (rundskriv U2/2002) stadfestet at
kontantstøtten på lik linje med andre inntekter
kan regnes med i inntektsgrunnlaget ved utmå
ling av økonomisk sosialhjelp. Kommunene er i
samme rundskriv orientert om at satsene for
barns livsopphold er hevet utover det som føl
ger av prisjusteringen.»

Vedtak nr. 86, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med
brukerorganisasjonene utarbeide en handlings
plan med tiltak som kan iverksettes for å sørge
for at alle unge funksjonshemmede som ønsker
det, er flyttet ut av eldreinstitusjon innen utgan
gen av 2005.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 19. september
2002:
«Sosialdepartementet er nå i dialog med inter
esseorganisasjonene for funksjonshemmede
om utarbeidelse av tiltak for å nå målsettingen
om at ingen yngre funksjonshemmede mot sin
vilje skal bo på alders og sykehjem.»

Vedtak nr. 87, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen utforme de nødven
dige endringer i folketrygdloven for å heve ta
ket på tolketimer for døve, døvblinde og døv
blindblitte, og komme tilbake til Stortinget med
økonomiske endringer i forbindelse med Revi
dert nasjonalbudsjett for 2002.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Anmodningsvedtaket er fulgt opp i revidert na
sjonalbudsjett for 2002.»

Vedtak nr. 89, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen utrede spørsmålet
om én felles etat for sosial, arbeidsmarkeds og
trygdeetaten og legge saken frem for Stortinget
på egnet måte i løpet av 2002.»
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Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Regjeringen har satt i gang et utredningsar
beid. Saken skal legges frem for Stortinget i
form av en stortingsmelding innen utgangen av
året med tilrådinger og forslag til videre ar
beid.»

Vedtak nr. 95, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen komme med en
vurdering og forslag med hensyn til hvordan
fravær i forbindelse med svangerskapsplager
kan defineres og relateres til vår trygdelovgiv
ning på annen måte enn gjennom sykefraværs
lovgivningen.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«1. I forbindelse med oppfølging av Intensjons
avtalen er det utferdiget en ny sykmeldings
attest fra 1. mai 2002, hvor det blant annet er
en egen rubrikk med spørsmål om sykdom
men er svangerskapsrelatert. Den nye syk
meldingsattesten gjør det mulig å skille mel
lom sykefravær som er relatert til svanger
skap og fødsel, og sykefravær som ikke har
slik tilknytning.
2. Som et ledd i oppfølgingen av Intensjonsav
talen kan arbeidsgivere fra 1. april 2002 kre
ve refusjon av sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden når arbeidstakerens sykefravær skyl
des svangerskap, og tilrettelegging eller om
plassering ikke er mulig.»

Vedtak nr. 96, 12. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at regule
ringen av grunnbeløpet ved trygdeoppgjøret for
2002 foretas slik at grunnbeløpet reguleres
minst på linje med lønns og prisutviklingen for
øvrig i samfunnet.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«I forkant av årets oppgjør vedtok Stortinget at
grunnbeløpet skulle reguleres minst på linje
med lønns og prisutviklingen for øvrig i sam
funnet. I Revidert nasjonalbudsjett 2002 ble det
lagt til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnin
gene på om lag 5 prosent for alle grupper sett
under ett med unntak av skoleverket. På denne
bakgrunn tilbød staten pensjonistorganisasjone
ne 5,2 prosent i grunnbeløpet. Regjeringen la til
grunn at tilbudet var i overensstemmelse med
det aktuelle stortingsvedtaket. Etter brudd i
oppgjøret har Stortinget sluttet seg til statens
tilbud. Jf. St.prp. nr. 72 (2001–2002) og Innst. S.
nr. 272 (2001–2002).»

Vedtak nr. 117, 14. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til
Stortinget med forslag om at avtalefestet pen
sjon kan kombineres med mulighet for arbeids
inntekt inntil 15 000 kroner.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Sosialdepartementet har ved forskriftsendring
den 24. juni 2002 økt toleransebeløpet i AFP
ordningen fra 4 000 kroner til 15 000 kroner jf.
forskrift av 22. mai 2000 nr. 523 om kombina
sjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt
(pensjonsgivende inntekt).»

Vedtak nr. 231, 22. mars 2002
«Stortinget ber Regjeringen vurdere å øke tilret
teleggingstilskuddet utover de foreslåtte 250
kroner slik at tilskuddet blir mer i samsvar med
de reelle kostnadene en slik tilrettelegging
medfører for den enkelte arbeidsgiver.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak i
en forskrift om tilretteleggingstilskudd av 3.
april 2002 ved at arbeidsgivere som kan doku
mentere høyere utgifter, kan få tilskudd med en
dagsats på opptil 500 kroner.»

Vedtak nr. 314, 14. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av
2002 utrede muligheter for å etablere driftskon
septer for vinmonopolutsalg med mer begren
set vareutvalg og eventuelt noe begrenset åp
ningstid for å oppnå en tilfredsstillende tilgjen
gelighet for utkantstrøk.
Stortinget ber Regjeringen innarbeide en
opptrapping av det forebyggende rusarbeidet i
den varslede rusplan i 2002.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 19. september
2002:
«Stortingets anmodning er oversendt AS Vin
monopolet for nærmere utredning. Regjeringen
vil behandle saken i løpet av høsten 2002 i for
bindelse med en nødvendig oppfølging av gjel
dende Landsplan for AS Vinmonopolet, som ut
løper ved utgangen av 2002. En opptrapping av
den forebyggende innsatsen vurderes i arbeidet
med Regjeringens handlingsplan mot rusmid
delproblemer, og i budsjettet for 2003.»
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Vedtak nr. 315, 14. mai 2002
Stortinget ber Regjeringen utarbeide nye for
skrifter til folketrygdloven § 10–7 h) vedrøren
de lån og tilskott til kjøp av bil, slik at det etab
leres en dispensasjonsordning for gjenanskaf
felsestidspunktet som tar hensyn til kjøreleng
de, slitasje og formål i forbindelse med bruk av
bil.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Stortingets anmodning om en dispensasjons
adgang for gjenanskaffelse av bil vil bli fulgt opp
i St.prp. nr. 1 (2002–2003).»

Vedtak nr. 352, 30. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen utrede forslag til
endringer i regelverket for folketrygden slik at
det sosiale sikkerhetsnettet som folketrygden
representerer, organiseres og finansieres på
samme måte for fiskere og fangstfolk som for
andre arbeidstakere.
Dette utredningsarbeidet sees i sammen
heng med den utredningen som er satt i gang
angående pensjonsordning for fiskere.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Sosialdepartementet har igangsatt et utred
ningsarbeid med sikte på å sende et forslag som
Stortinget ber om på høring i løpet av høsten
2002. Stortinget vil bli forelagt saken i løpet av
2003.»

Vedtak nr. 354, 30. mai 2002
«Stortinget ber Regjeringen sørge for å endre
forskrift av 30. april 1997 nr. 0392 § 4 slik at og
så personer som mottar omsorgslønn, unntas
fra folketrygdloven § 12 – 12 annet ledd. Inntek
ten før det eventuelt skjer en avkortning av tryg
den, bør settes til 1G. Endringen gjøres gjelden
de fra 1. januar 2003.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Forskriften blir endret fra 1. januar 2003, slik
at omsorgslønn inntil folketrygdens grunnbeløp
ikke fører til redusert uføregrad.
Forskriften er i samsvar med behandlingen i
revidert nasjonalbudsjett, jf. Innst. S. nr. 255
(2001–2002) og St.prp. nr. 63 (2001–2002).»

Vedtak nr. 501, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen utover de 2 000
plassene som Regjeringen foreslår i St.meld. nr.
31 (2001–2002), å godkjenne ytterligere 3 000
sykehjemsplasser for perioden frem til 2005.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Handlingsplan for eldreomsorgen er utvidet
med ytterligere 3 000 sykehjemsplasser i tillegg
til de 2 000 omsorgsboliger og sykehjemsplas
ser som var foreslått i St.meld. nr. 31 (2001–
2002). De 5 000 nye boenhetene er fordelt fyl
kesvis, og innen 20. august d.å. vil landets fyl
kesmenn/fylkesleger ha gitt sin innstilling til
hvilke prosjekter som blir prioritert. Deretter vil
Husbanken behandle søknadene høsten 2002
og innvilge de siste 3 000 enheter i 2003.»

Vedtak nr. 503, 20. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringa i den varslede stor
tingsmeldinga om kvaliteten i eldreomsorgen
utrede hvilke alternativer som vil være aktuelle
for å sikre en tilstrekkelig bemanning i pleie og
omsorgstjenestene. Denne utredningen må og
så omfatte spørsmålet om bemanningsnormer
både når det gjelder sykehjem og den øvrige
pleie og omsorgstjenesten knytta til forskjellige
organisasjonsmodeller. Denne utredningen
skal også omfatte godkjenningsordninger og
godkjenningsmyndighet.»
Sosialdepartementet uttaler i brev 27. august
2002:
«Regjeringen tar sikte på å legge fram sine vur
deringer av aktuelle tiltak for å sikre tilstrekke
lig bemanning i pleie og omsorgstjenestene i
den varslede stortingsmeldingen våren 2003.»

Vedtak nr. 545, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om å legge til rette
for forsøk med sprøyterom utfra de premisser
som framkommer i merknadene fra Arbeider
partiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Vens
treparti angående forsøk med sprøyterom i
Innst. S. nr. 255 (2001–2002).»
Sosialdepartementet uttaler i brev 19. september
2002:
«Sosialdepartementet vil i samarbeid med invol
verte departementer følge opp Stortingets ved
tak om å legge til rette for forsøk med sprøyte
rom. Sosialdepartementet har tatt initiativ over
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for involverte departementer til avklaring av ju
ridiske spørsmål knyttet til forsøk med sprøyte
rom. Videre er de berørte departementer i dia
log med Oslo kommune som ønsker å iverkset
te et slikt forsøk. Det er lagt vekt på at en avkla
ring skal skje raskt.»

2.15

Utdannings- og
forskningsdepartementet

Vedtak nr. 73, 11. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om
endring av opplæringslova slik at gratisprinsip
pet i grunnskolen blir reelt.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Regjeringen la 14. juni 2002 fram for Stortinget
et forslag om ny lovregel i opplæringslova om
gratisprinsippet i grunnskolen, jf. Ot.prp. nr. 94
(2001–2002) Om lov om endringar i lov 17. juli
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåan
de opplæringa (opplæringslova). Etter forslaget
vil ikke kommunene kunne kreve betaling fra
elevene eller deres foresatte for undervisnings
materiell og aktiviteter som er nødvendige for å
gjennomføre grunnskoleopplæringa i samsvar
med opplæringslova og forskrifta til denne.»

Vedtak nr. 74, 11. desember 2001
«Stortinget ber Regjeringen om at IFI IIbygget
nå betraktes som et ordinært statlig byggepro
sjekt. Stortinget ber videre Regjeringen i revi
dert nasjonalbudsjett komme med en avklaring
av finansieringsbehovet for IFI IIbygget.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Det vises til St.prp. nr. 63 (2001–2002) hvor det
er gjort rede for status og videre fremdrift for
byggeprosjektet Informatikkbygget Gaustad
bekkdalen, Universitetet i Oslo. Universitetet i
Oslo har lagt frem et romprogram for nybygget.
Forprosjektet, som vil danne grunnlag for pro
sjektets kostnadsramme, forventes ferdigstilt
høsten 2003.»

Vedtak nr. 264, 18. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen innføre økonomis
ke sanksjoner i saker der foreldre ulovlig hol

der barn vekk fra opplæring ved for eksempel
tilbaketrekking av barnetrygden.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Opplæringsloven 17. juli 1998 nr. 61 § 2–1 fem
te ledd gir hjemmel for å bøtelegge foreldre el
ler andre som har omsorgen for eleven dersom
eleven på grunn av deres forsettlige eller uakt
somme handlinger har hatt ugyldig fravær. Det
vurderes innføring av meldeplikt for skoler ved
fravær som kan skyldes utenlandsopphold. For
målet er å komme frem til melderutiner som
kan bidra til å oppspore barn som uteblir fra
skolene, og å hindre feilutbetaling av barne
trygd. En innstramning av retten til barnetrygd
ved utenlandsopphold vil også bli vurdert.»

Vedtak nr. 288, 29. april 2002
«Stortinget ber Regjeringen utarbeide tiltak for
å øke yrkesrettingen i fagopplæringen i videre
gående skole ved å bedre integreringen av teori
og praksis, og ta nødvendige skritt for å få av
viklet ordningen med sakkyndig vurdering for
at en elev skal få tilbud om alternativt utdan
ningsløp fram til praksis/lærekandidat.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Regjeringen er enig i at mange elever innen yr
kesfaglige studieretninger sliter med teoriop
plæringen og at det for enkelte elever kan være
motiverende å starte opplæringen i bedrift, alle
rede rett etter grunnskolen. Regjeringen gikk
derfor i Semerklæringen inn for å gjøre det enk
lere å gå direkte ut i et læreforhold etter grunn
skolen.
Departementet er i gang med å endre regle
ne slik at elever kan gå rett ut i et læreforhold
rett etter grunnskolen, uten sakkyndig vurde
ring. Regelendringen vil tre i kraft fra skoleåret
2003–2004.
For å innhente erfaringer med alternative
opplæringsmodeller, har departementet dess
uten oppfordret fylkeskommunene til å sette
igang lokale forsøk på dette området.
Regjeringen mener også det er viktig å styr
ke tiltakene for å yrkesrette felles allmenne fag
for de elevene som følger hovedmodellen. Yr
kesretting har stått sentralt i en rekke av de til
budene departementet har bidratt til, blant an
net innenfor etter og videreutdanning. Videre
har yrkesretting av allmennfag inngått i Diffe
rensieringsprosjektet. Dette prosjektet vil bli av
sluttet neste år og er under løpende evalue
ring.»
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Vedtak nr. 373, 7. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen stå fast på målet om
å nå gjennomsnittlig OECDnivå på forskningen
innen 2005, og sørge for dette i de ordinære
budsjettframlegg.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Regjeringen har som et uttalt mål å trappe opp
norsk forskningsinnsats til minst gjennomsnitt
lig OECDnivå innen 2005. For øvrig vises til
St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Utdannings og
forskningsdepartementet.»

Vedtak nr. 374, 7. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen om at grunnforsk
ningens andel av de totale forskningsmidlene
opprettholdes, og ber Regjeringen sørge for
dette i statsbudsjettet.»

for studiestøtte fra 1974, med sikte på at ingen
nordbo på grunn av statsborgerskap skal bli
uten studiestøtte ved studier i annet nordisk
land.»

Vedtak nr. 409, 14. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av
2002 komme tilbake med forslag om en uavhen
gig offentlig tilsynsordning med sanksjonsmyn
dighet som skal påse at institusjonene følger
opp sitt ansvar for studentenes læringsmiljø.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Departementet vil i løpet av høsten 2002 foreta
en utredning av en uavhengig offentlig tilsyns
ordning med sanksjonsmyndighet, som skal fø
re tilsyn med studentenes læringsmiljø. Forslag
vil bli forelagt Stortinget.»

Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Det vises til St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Ut
dannings og forskningsdepartementet.»

Vedtak nr. 408, 14. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til en
gjennomgang og modernisering av de nordiske
avtaler på utdanningsområdet for å lette studen
tutveksling og godkjenning av utdanninger.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Alle Nordisk ministerråds program på utdan
nings og forskningsområdet ble gjenstand for
ekstern evaluering i 2001, og utformingen av
nye program er en viktig del av Regjeringens ar
beid under det nordiske formannskapet i 2002.
På bakgrunn av Norrbackrapporten «Nord
bornas rättigheter», har Regjeringen gjennom
Nordisk Ministerråd tatt initiativ til en systema
tisk gjennomgang av påviste hindre. Bl.a. er det
i gang et samarbeid mellom de nordiske låne
kassene om å gjennomgå de nordiske reglene

Vedtak nr. 535, 21. juni 2002
«Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for
2003 å foreta en vurdering av vedlikehold og re
habiliteringsbehovet ved Norges landbrukshøg
skole, og fremme forslag om en finansierings
plan.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«På oppdrag fra Utdannings og forskningsde
partementet har Statsbygg gjennomgått byg
ningsmassen ved Norges landbrukshøgskole.
Analysen omfatter 36 bygninger og viser at det
er et betydelig etterslep når det gjelder vedlike
holdet, noe det vil kreve betydelige midler å ret
te opp. Dette kommer i tillegg til tilsvarende
problemer andre steder i universitets og høg
skolesektoren og må ses i sammenheng med
dette og med det store behovet for nybygg en
har i sektoren.
Departementet vil komme tilbake til spørs
målet i forbindelse med budsjettproposisjonen
for 2003.»
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3 Anmodningsvedtak stortingssesjonen 2000–2001
I Innst. S. nr. 156 (2000–2001) gav Kontroll og kon
stitusjonskomiteen uttrykk for at dersom det i den
første meldingen som fremmes etter at vedtak er
gjort, opplyses at regjeringen senere vil følge opp
vedtaket, må det i den neste meldingen gis nærme
re opplysninger om dette. Slike opplysninger er
inntatt i dette kapittel. Under hvert vedtakspunkt er
først det gamle anmodningsvedtaket gjengitt, der
etter departementets svar i St.meld. nr. 4 (2001–
2002) og til slutt departementets tilleggsopplysnin
ger.

3.1 Arbeids- og
administrasjonsdepartementet
Vedtak nr. 527, 11. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen vurdere å tilføre
Nordsjødykker Alliansen en prosjektstøtte slik
at de kan fortsette sitt arbeid på vegne av pio
nerdykkerne i Nordsjøen.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 31. august 2001:
«Departementet har vært i dialog med Nordsjø
dykker Alliansen for å komme frem til et egnet
prosjekt som kan støttes. Vi avventer nå en for
mell søknad fra Nordsjødykker Alliansen.»
Arbeids og administrasjonsdepartementet uttaler
i brev 29. august 2002:
«Arbeids og administrasjonsdepartementet ga
25. juni 2002 Nordsjødykker Alliansen tilsagn
om kr 500 000 i prosjektstøtte til dekning av ut
gifter ifm. med Alliansens bidrag til gransk
ningskommisjonens arbeid. Nordsjødykker Al
liansen har gitt uttrykk for at prosjektstøtten ik
ke er tilstrekkelig. Departementet vil avvente
en eventuell søknad om ytterligere midler før
det tas stilling til ytterligere prosjektstøtte.»

3.2 Barne- og familiedepartementet
Vedtak nr. 357, 23. april 2001
«Stortinget ber Regjeringen gi kommuner og
fylker kompensasjon for fortsatt løpende utgif

ter knyttet til vedtak om omsorgsovertakelse
for barn i asylmottak fattet før 1. august 2000,
tilsvarende den kompensasjon som gis for slike
utgifter på grunnlag av vedtak fattet etter denne
dato.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 5.
september 2001:
«Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til
hvilken måte vedtaket skal gjennomføres på. Vi
vil gi tilbakemelding til Stortinget om dette på
egnet måte senere.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Regjeringen fremmet forslag om slik kompen
sasjon i revidert budsjett for 2002, og denne sa
ken har vært behandlet i Stortinget, jf. Innst. S.
nr. 255 (2001–2002). Det ble vedtatt en tilleggs
bevilgning på 1,3 mill. kroner som følge av Stor
tingsvedtak fattet 23. april 2001.»

Vedtak nr. 4, 10. oktober 2000
«Stortinget ber Regjeringa utarbeide en hand
lingsplan mot kjønnslemlestelse av jenter. Pla
nen må bl.a. inneholde:
– Synliggjøring og bedret samarbeid med or
ganisasjoner og enkeltpersoner som arbei
der mot kjønnslemlestelse av jenter innen
for de miljøene det gjelder i Norge.
– Informasjon om at kjønnslemlestelse av jen
ter er forbudt ved norsk lov.
– Forebyggende tiltak, bl.a. i helsevesenet og
skolen.
– Forsterket internasjonalt samarbeid om dis
se spørsmålene.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 12.
september 2001:
«Barne og familiedepartementet har i samar
beid med aktuelle departementer (Utenriksde
partementet, Kommunal og regionaldeparte
mentet, Sosial og helsedepartementet, Justis
og politidepartementet, Kirke, utdannings og
forskningsdepartementet) utarbeidet dokumen
tet «Regjeringens handlingsplan mot kjønns
lemlestelse.» Planen ble offentliggjort 20. de
sember 2000. Handlingsplanen er sendt alle re
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presentanter på Stortinget, kommuner, fylkes
kommuner, fylkesmenn, organisasjoner og en
rekke enkeltpersoner.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Komiteens flertall var tilfreds med status for
oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan
mot kjønnslemlestelse. Barne og familiedepar
tementet anser saken som avklart.»

Vedtak nr. 380, 9. juni 2000
«Stortinget ber Regjeringen om å igangsette
forsøk med trygdemodellen i inntil tre kommu
ner, jf. Innst. S. nr. 200 (1997–1998) og kontant
støtteavtalen mellom Fremskrittspartiet, Kriste
lig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venst
re.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 8.
september 2000:
«I forbindelse med stortingsdebatten om
St.meld. nr. 27 (1999–2000) Barnehager til bes
te for barn og foreldre, vedtok Stortinget at det
skal settes i gang et forsøk med trygdemodellen
i inntil tre kommuner. Dette er en oppfølging av
et flertallsvedtak fattet da Stortinget behandlet
St.prp. nr. 53 (1997–98) Innføring av kontant
støtte til småbarnsforeldre.
I dette vedtaket ligger et forbehold om at
forsøket ikke skal igangsettes før det er opp
nådd større grad av likeverdighet i rammevilkå
rene for private og kommunale barnehager.
Dette vilkåret er ikke oppfylt slik barnehage
sektoren er i dag, og det er derfor urealistisk å
sette i gang noe forsøk nå.
Barne og familiedepartementet mener også
det er viktig at man finner en form som gir et
mest mulig realistisk bilde av effekten av tryg
demodellen som finansieringsordning. Departe
mentet vil derfor i løpet av 2001 se nærmere på
hvordan en utredning om trygdemodellen som
finansieringsordning best kan legges opp, og vil
komme tilbake til den praktiske gjennomførin
gen i forbindelse med budsjettproposisjonen for
2002.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 27.
september 2001:
«Barne og familiedepartementet har i St.meld.
nr. 4 (2000–2001) svart at vi vil komme tilbake
til saken (forsøk med trygdemodellen som fi
nansieringsordning for barnehager) i forbindel
se med budsjettproposisjonen for 2002.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:

«I St.prp. nr. 1 (2001–2002) omtales spørsmålet
om forsøk med trygdemodellen under henvis
ning til drøfting i St.meld. nr. 43 (2001–2002)
Om evaluering av kontantstøtten. Der går det
fram at regjeringen ikke ser det hensiktsmessig
å initiere forsøk med trygdemodellen nå, fordi
man ikke har en fullt utbygd barnehagesektor,
ikke har kommet langt nok med arbeidet med
samarbeidsavtalene mellom kommunene og de
private barnehagene og på grunn av ulike satser
for barnehagetilskuddet og kontantstøtten. Sa
ken ble ikke berørt i komitéinnstillingen, og
Barne og familiedepartementet anser saken
som avklart.»

Vedtak nr. 382, 13. juni 2000
«Stortinget ber Regjeringen legge fram en stor
tingsmelding om en helhetlig ungdomspoli
tikk.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 31.
august 2000:
«Regjeringen vil legge fram en stortingsmel
ding om oppvekst og levekår for barn og ung
dom i vårsesjonen 2001.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 27.
september 2001:
«Stortingsmeldingen om oppvekst og levekår
for barn og ungdom var bebudet sommeren
2001. Det tas sikte på legge fram meldingen i
2002.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Stortingsmeldingen om oppvekst og levekår
for barn og ungdom ble lagt fram juni 2002.»

Vedtak nr. 383, 13. juni 2000
«Stortinget ber Regjeringen snarest mulig frem
me forslag til tiltak som kan bidra til kompetan
seheving i det kommunale barnevernet.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 31.
august 2000:
«Et regjeringsoppnevnt utvalg, Befringutvalget,
oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. januar
1999, avga sin innstilling 1. mai 2000. I denne of
fentlige utredningen, NOU 2000:12, er det fore
tatt en gjennomgang av barnevernet i Norge
med vekt på tilstandsvurderinger, nye perspek
tiver og forslag til reformer. Utredningen er
sendt på høring, med høringsfrist 15. oktober i
år. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget
med nærmere omtale av de ulike områdene
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som tas opp i utredningen. Herunder også en
vurdering vedrørene kompetansespørsmål
knyttet til barnevernet i Norge.»

«Kompetansebehovet i barnevernet og tiltak
som kan bidra til å heve kompetansen i det
kommunale barnevernet vil bli drøftet i stor
tingsmeldingen om barnevernet, som Regjerin
gen skal fremme ved årsskiftet 2001/2002.»

«I anmodningsvedtak fra Stortinget til Regjerin
gen – vedtak nr. 43 (2000–2001) – ba Stortinget
Regjeringen komme tilbake med en vurdering
av å legge innskuddspensjon på toppen av ytel
sesbasert pensjon. Lovbestemmelser om kom
binerte pensjonsordninger ble sendt på høring
2. august 2001 med frist for merknader 14. sep
tember 2001. Utkastet er basert på bidrag fra
Kredittilsynet. Det tas sikte på å legge fram for
slag til lovbestemmelser i en odelstingsproposi
sjon høsten 2001.»

Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:

Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:

«Barne og familiedepartementet la 5. juli 2002
fram St.meld. nr. 40 (2001–2002) Om barne og
ungdomsvernet. Kapittel 10 i denne meldingen
(«Yrkesgrupper, kompetanse, utdanning og for
sking») handler om kompetanse i barnevernet.
Meldingen ligger nå til behandling i Stortin
get.»

«I anmodningsvedtak fra Stortinget til Regjerin
gen – vedtak nr. 43 (2000–2001) – ba Stortinget
Regjeringen komme tilbake med en vurdering
av å legge innskuddspensjon på toppen av en
ytelsesbasert pensjon. I St.meld. nr. 4 (2001–
2002) ble det varslet en odelstingsproposisjon
med forslag til lovbestemmelser om kombiner
te pensjonsordninger. Stortingets anmodnings
vedtak til Regjeringen – vedtak nr. 43 (2000–
2001) – anses besvart ved Ot.prp. nr. 33 (2001–
2002) Om lov om endringer i lov om foretaks
pensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte
andre lover (kombinerte pensjonsordninger
mv.), Innst. O. nr. 35 (2001–2002) Innstilling frå
finanskomiteen om lov om endringer i lov om
foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og
enkelte andre lover (kombinerte pensjonsord
ninger mv.) og lov 7. juni 2002 nr. 17 om endrin
ger i lov om foretakspensjon, innskuddspens
jonsloven og enkelte andre lover (kombinerte
pensjonsordninger mv.).»

Barne og familiedepartementet uttaler i brev 27.
september 2001:

Vedtak nr. 403, 14. juni 2000
«Stortinget ber Regjeringen legge fram en stor
tingsmelding om fordeling av levekår for barn
og unge i Norge.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 31.
august 2000:
«Regjeringen vil legge fram en stortingsmel
ding om oppvekst og levekår for barn og ung
dom i vårsesjonen 2001.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 27.
september 2001:
«Stortingsmeldingen om oppvekst og levekår
for barn og ungdom var bebudet sommeren
2001. Meldingen planlegges lagt fram i 2002, jf.
også svar på vedtak nr. 382.»
Barne og familiedepartementet uttaler i brev 30.
august 2002:
«Stortingsmeldingen om oppvekst og levekår
for barn og ungdom ble lagt fram juni 2002.»

3.3

Finansdepartementet

Vedtak nr. 43, 3. november 2000
«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en vurdering av å legge inn
skuddspensjon på toppen av en ytelsesbasert
pensjon.»
Finansdepartementet uttaler i brev 31. august
2001:

Vedtak nr. 92, 27. november 2000
«Stortinget ber Regjeringen om å evaluere og
utrede engangsavgiftsystem for personbiler
med sikte på forslag til konkrete endringer i lø
pet av 2003. Det forutsettes at forslag til omleg
ging tilpasses ny teknologi slik at optimale mil
jø og sikkerhetsforbedringer oppnås. Det forut
settes videre at satsene i et nytt system utfor
mes innenfor en provenynøytral ramme.»
Finansdepartementet uttaler i brev 30. august
2001:
«Som et ledd i utredningen har Transportøko
nomisk institutt derfor fått i oppdrag av Sam
ferdselsdepartementet, Miljøverndepartemen
tet og Finansdepartementet å utarbeide en mo
dell som kan benyttes til å beregne ulike virk
ninger av å endre engangsavgiften. Det tas sikte
på at dette arbeidet skal ferdigstilles tidlig i
2003, slik at modellen kan nyttes i arbeidet med
å utrede og evaluere engangsavgiften. Det tas

2002–2003

St.meld. nr. 4

33

Om anmodnings og utredningsvedtak i stortingssesjonen 20012002

sikte på at en evaluering og utredning blir lagt
fram i forbindelse med budsjettet for 2004, dvs.
i oktober 2003.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Det videre arbeidet med engangsavgiftssyste
met for personbiler vil bli vurdert i forbindelse
med forslag til budsjett for 2004.»

Vedtak nr. 93, 27. november 2000
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om
endringer i skattelovens regler om gjelds og
gjeldsrentefordeling mellom Norge og utlandet,
med virkning fra og med 2000 for etterskudds
pliktige og 2001 for forskuddspliktige. Endrin
gen forutsettes å avskjære fradragsretten for
gjeldsrenter og gjeld når skattyter har fast eien
dom eller utøver virksomhet i utlandet som er
unntatt fra skattlegging i Norge etter overens
komst med fremmed stat. Videre innføres full
fradragsrett for gjeldsrenter og gjeld når skatt
yter har inntekt og formue i utlandet som er
skattepliktig i Norge. Som følge av utvidet fra
dragsrett for gjeld, oppheves regelen i skattelo
ven § 2–1 syvende ledd andre setning og § 2–2
sjette ledd andre setning om at formue i fast ei
endom og anlegg med tilbehør i utlandet er
unntatt fra formuesskatt i Norge.»
Finansdepartementet uttaler i brev 12. juni 2001:
«Ved lov av 21. desember 2000 nr. 111 ble slik
endring vedtatt. Det vises til Ot.prp. nr. 24
(2000–2001) og Innst. O. nr. 40 (2000–2001).
Endringen innebærer at det innføres full fra
dragsrett for gjeld og gjeldsrenter når skattyter
har inntekt og formue i utlandet som er skatte
pliktig til Norge. Som følge av dette har en opp
hevet regelen om at formue i fast eiendom og
anlegg med tilbehør i utlandet er unntatt fra for
muesskatt i Norge.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«I anmodningsvedtak nr. 93 av 27. november
2000 anmodet Stortinget Regjeringen om å
fremme forslag om endring i skattelovens reg
ler om gjelds og gjeldsrentefordeling mellom
Norge og utlandet, med virkning fra og med
2000 for etterskuddspliktige og 2001 for for
skuddspliktige. Ved lov av 21. desember 2000
nr. 111 ble slik endring vedtatt. Det vises til
Ot.prp. nr. 24 (2000–2001) og Innst. O. nr. 40
(2000–2001).
Finansdepartementet anser derfor saken
som avsluttet.»

Vedtak nr. 306, 29. mars 2001
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det ik
ke innkreves dokumentavgift i de tilfeller eien
dommer, som følge av ny kirkelovgivning, over
dras fra kommunen til kirkelig fellesråd.»
Finansdepartementet uttaler i brev 14. august
2001:
«Lov 2. desember 1975 nr. 59 om dokumentav
gift 12. desember 1975 nr. 59 § 3 gir departe
mentet fullmakt til i enkelttilfeller å frita for eller
sette ned avgift når særlige forhold taler for det.
I brev av 10. august 2001 til Kirke, utdannings
og forskningsdepartementet har departementet
truffet vedtak om at det ikke skal betales doku
mentavgift i de tilfeller eiendommer, som følge
av ny kirkelovgivning, overdras fra kommunen
til kirkelig fellesråd.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«I anmodningsvedtak nr. 306 av 29. mars 2001,
ba Stortinget Regjeringen sørge for at det ikke
innkreves dokumentavgift ved overføring av
fast eiendom fra kommunen til kirkelig felles
råd som følge av ny kirkelovgivning. Finansde
partementet viser til at det i brev av 10. august
2001 til Kirke, utdannings og forskningsdepar
tementet fattet vedtak i tråd med Stortingets an
modning.
Finansdepartementet anser derfor saken
som avsluttet.»

Vedtak nr. 429, 28. mai 2001
«Stortinget ber Regjeringen utsette iverksettel
se av pkt. 6.1 og 6.2 i forskriften for beregning
av engangsavgift ved oppbygging av kjøretøy og
i stedet videreføre forskriften fra før 1. april
2001.»
Finansdepartementet uttaler i brev 14. august
2001:
«Stortingets anmodningsvedtak 28. mai 2001
om å utsette iverksettelse av §§ 6–1 og 6–2 i for
skrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift
på motorvogner er fulgt opp i forskriftsendring,
fastsatt av Finansdepartementet 27. juli 2001.
Endringen trådte i kraft 15. august 2001. For
skriftsendringen innebærer at rettstilstanden
før 1. april 2001 opprettholdes for oppbygging
av kjøretøy. I innstillingen fra finanskomiteen
går det også fram at flertallet mener det bør væ
re Vegdirektoratet som er godkjenningsinstans
for kjøretøy, ikke Toll og avgiftsdirektoratet.
Dette er fulgt opp ved forskriftsendring 8. au
gust 2001, slik at det nå er vegmyndighetene
som tar endelig standpunkt til om et kjøretøy
skal anses oppbygd eller ikke.»
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Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«I anmodningsvedtak nr. 429 av 28. mai 2001 ba
Stortinget Regjeringen utsette iverksettelse av
punkt 6.1 og 6.2 i forskrift om beregning av en
gangsavgift ved oppbygging av kjøretøy og i ste
det videreføre forskriften fra før 1. april 2001.
Regjeringen kan opplyse om at anmodnin
gen ble fulgt opp gjennom forskriftsendring
fastsatt av Finansdepartementet 27. juli 2001
med ikrafttreden 15. august samme år. Endrin
gen innebar at rettstilstanden fra før 1. april
2001 opprettholdes for beregningen av en
gangsavgift ved oppbygging av kjøretøy på per
manent basis.
Finansdepartementet anser derfor saken
som avsluttet.»

Vedtak nr. 498, 8. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning
med skattestimulering av bedriftsbasert forsk
ning og utvikling, i tråd med forslaget fra flertal
let i Hervikutvalget, gjeldende fra 2002.»
Finansdepartementet uttaler i brev 13. septem
ber 2001:
«Stortinget har den 8. juni anmodet Regjeringen
om å legge fram forslag om et skattefradrag for
bedriftenes FoUutgifter i tråd med Hervikut
valgets forslag. Regjeringen vil komme tilbake
til dette i forbindelse med statsbudsjettet for
2002.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Finansdepartementet fremmet i Ot.prp. nr. 1
(2001–2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) lov
forslag om innføring av en ordning med skattes
timulering av bedriftsbasert forskning og utvik
ling til oppfølging av Hervikutvalgets innstil
ling. Forslaget i Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) ble
vedtatt ved lov av 21. desember nr. 113 med
virkning fra og med inntektsåret 2002.
Finansdepartementet vil komme tilbake til
oppfølgingen av saken i Ot.prp. nr. 1 (2002–
2003).»

Vedtak nr. 719, 15. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2002 legge fram forslag om
et skattefradrag for bedriftenes FoUutgifter i
tråd med Hervikutvalgets forslag og merknade
ne i denne innstillingen.»
Finansdepartementet uttaler i brev 31. august
2001:

«Stortinget har den 15. juni anmodet Regjerin
gen om, i forbindelse med statsbudsjettet for
2002, å legge fram forslag om et skattefradrag
for bedriftenes FoUutgifter i tråd med Hervik
utvalgets forslag og merknader i Innst. S. nr.
325 (2000–2001). Regjeringen vil komme tilba
ke til dette i forbindelse med statsbudsjettet for
2002.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Finansdepartementet fremmet i Ot.prp. nr. 1
(2001–2002) og Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) lov
forslag om innføring av en ordning med skattes
timulering av bedriftsbasert forskning og utvik
ling til oppfølging av Hervikutvalgets innstil
ling. Forslaget i Ot.prp. nr. 21 (2001–2002) ble
vedtatt ved lov av 21. desember nr. 113 med
virkning fra og med inntektsåret 2002.
Finansdepartementet vil komme tilbake til
oppfølgingen av saken i Ot.prp. nr. 1 (2002–
2003).»

Vedtak nr. 736, 15. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen instruere lignings
kontorene om å legge til grunn at klager på da
gens ligningstakster skal tas til følge ved at
takst maksimalt settes til 30 pst. av husets tek
niske verdi eller 30 pst. av observerbar mar
kedspris hvis dagens ligningstakst overgår det
te.»
Finansdepartementet uttaler i brev 28. august
2001:
«I samråd med Finansdepartementet vil Skatte
direktoratet utarbeide retningslinjer til lignings
kontorene om hvordan maksimalgrensen for
ligningstakster skal håndheves, herunder blant
annet om hvilke krav som skal stilles til doku
mentasjon vedrørende husets tekniske verdi el
ler markedspris.
Det redegjøres nærmere for forskjellige si
der ved håndhevelsen av en slik maksimalgren
se i forbindelse med fremleggelsen av statsbud
sjettet for 2002. Det vises til omtale i Ot.prp. nr.
1 (2001–2002) Skatte og avgiftsopplegget 2002
og St.prp. nr. 1 (2001–2002) for Finansdeparte
mentet.»
Finansdepartementet uttaler i brev 3. september
2002:
«Stortingets vedtak var kortfattet og reiste for
tolkningsspørsmål, både mht. ikrafttredelse og
den praktiske gjennomføringen av vedtaket. En
fortolkning av vedtaket tilsa at det ikke kunne
være meningen at det skulle gjelde for inntekts
året 2000, men fra og med inntektsåret 2001. I
forhold til ligningen for inntektsåret 2000 var
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klagefristen utløpt for de fleste boligeierne, og
en rekke praktiske hensyn tilsa at ikrafttredel
sen skulle være fra samme inntektsår som ved
taket ble fattet.
Det ble redegjort for de viktigste spørsmåle
ne vedtaket reiste og antydet mulige løsninger i
budsjettdokumentene for 2002, jf. Ot.prp. nr. 1
(2001–2002) og St.prp. nr. 1 (2001–2002). Der
med kunne Stortinget ta stilling til de forskjelli
ge spørsmålene høsten 2001, slik at nødvendige
avklaringer forelå i god tid forut for ligningsbe
handlingen for inntektsåret 2001. Dette gjaldt
blant annet sentrale spørsmål om verdibegrepe
ne, og hvilke krav som skulle stilles til takster
og takstmenn.
Samtidig med at Stortinget tok stilling til de
forskjellige hovedspørsmålene vedtaket reiste,
arbeidet Finansdepartementet og Skattedirek
toratet med forskjellige detaljspørsmål som ville
oppstå i forbindelse med takstbegrensningsre
gelen ved ligningsbehandlingen. I februar 2002
ble dette arbeidet avsluttet, og i uke 7 ble det
distribuert retningslinjer til likningskontorene
med svar på en rekke spørsmål i tilknytning til
takstbegrensningsregelen.»

3.4 Fiskeridepartementet
Vedtak nr. 233, 15. februar 2001
«Stortinget ber Regjeringa om at Karmsund
hamn og Ålesund hamn vert gitt status som na
sjonalhamn.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 7. september
2001:
«Regjeringen vil følge dette opp høsten 2001
ved å sende brev til Ålesund kommune og
Karmsund havneråd. I brevet vil det fremgå at
havnene er utpekt som nasjonalhavner. Nød
vendige forskrifter i forbindelse med klassifise
ringen vil bli utarbeidet av departementet i løpet
av høsten 2001.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Fiskeridedartementet utpekte Karmsund og
Ålesund havn til nasjonalhavner ved brev av 24.
september 2001. I sin videre oppfølging vurder
te departementet først forskriftene for de to nye
nasjonalhavnene i sammenheng med en omleg
ging til en mer brukervennlig forskriftsstruktur
med én felles forskrift for alle nasjonalhavner.
Dette arbeidet tok noe mer tid enn først forut
satt, og man kom til at særskilte forskrifter for
Karmsund og Ålesund burde fastsettes mens en
felles forskrift bør avvente revisjonen av havne

og farvannsloven. Forskriftsutkastet ble sendt
på høring med høringsfrist 1. mai 2002. For
skriftene ble fastsatt den 15. juni 2002 og trådte
i kraft 1. september 2002.»

Vedtak nr. 273, 23. mars 2000
«Stortinget ber Regjeringa legge fram et verdi
skapningsprogram for havbruksnæringa.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 5. september
2000:
«Med bakgrunn i det betydelige verdiskap
ningspotensialet som eksisterer i havbruksnæ
ringen, fremheves havbruksnæringen av flere
forskningsinstitusjoner som en av bærebjelke
ne i den framtidige nasjonale økonomi. Fiskeri
departementets hovedoppgave er å bidra til å
legge forholdene best mulig til rette for at verdi
skapningspotensialet blir utløst.
I behandlingen av St.meld. nr. 51 (1997–98)
Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæ
ring, gjorde Stortinget følgende vedtak, jf. Innst.
S. nr. 93 (1998–99):
«Stortinget ber Regjeringa utarbeide lang
siktige nasjonale strategiar for norsk oppdrett
snæring, der formålet er å sikra dei næringspo
litiske rammevilkåra næringa treng for å kunne
utvikle seg i Noreg. Det må særleg leggjast vekt
på å betre marknadstilgangen for norsk opp
drettsfisk i dei ulike marknadene.»
I debatten om Regjeringen Stoltenbergs til
tredelseserklæring i Stortinget 23. mars 2000,
vedtok Stortinget følgende anmodning til Regje
ringen:
«Stortinget ber Regjeringa legge fram et
verdiskapingsprogram for havbruksnæringa.»
Under henvisning til disse vedtakene vil fis
keriministeren på vegne av Regjeringen gi Stor
tinget en tilbakemelding i form av en nærings
politisk redegjørelse om havbruk i løpet av høs
ten 2000. Det vises til omtale av dette i Fiskeri
departementets budsjettproposisjon for 2001.»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 27. septem
ber 2001:
«Dette ble fulgt opp og omtalt i Fiskerideparte
mentets St.prp. nr. 1 (2000–2001) der det het:
Under henvisning til disse vedtakene, vil fis
keriministeren på vegne av Regjeringen gi Stor
tinget en tilbakemelding i form av en nærings
politisk redegjørelse om havbruk i løpet av høs
ten 2000.
Med henvisning til dette vedtaket holdt fis
keriministeren en havbrukspolitisk redegjørel
se i Stortinget 23. januar 2001.
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For øvrig vises det til omtalen i St.prp. nr. 1
(2001–2002).»
Fiskeridepartementet uttaler i brev 30. august
2002:
«Regjeringen la i 2001 opp til et bredt interde
partementalt arbeid med sikte på tilrettelegging
for utløsning av potensialet for marin verdiskap
ning, herunder havbruk. I Fiskeridepartemen
tets budsjettproposisjon for 2003 legges det
fram en bred omtale av arbeidet. Andre departe
ment som deltar i arbeidet, har også henvisnin
ger til dette i sine proposisjoner.»

3.5 Kommunal- og
regionaldepartementet
Vedtak nr. 355, 23. april 2001
«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennom
gang av regelverket for å beskytte mot kjønns
basert forfølgelse. Gjennomgangen bør inklude
re en gjennomgang av norsk og internasjonal
praksis, samt utviklingen i denne, dagens ret
ningslinjer og vurdering av behov for endringer
både av praksis, forskrifter og lov. Gjennomgan
gen bør legges frem for Stortinget på egnet må
te.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 10. september 2001:
«Kommunal og regionaldepartementet vil fore
ta en gjennomgang av regelverket for å beskyt
te mot kjønnsbasert forfølgelse. Resultatet av
arbeidet vil bli forelagt Stortinget på en passen
de måte. Dersom det er behov for lovendring vil
tilbakemelding skje i form av en odelstingspro
posisjon.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Vi viser til redegjørelsen i Ot.prp. nr. 48 (2001–
2002), pkt. 2.3 om departementets arbeid med å
følge opp Stortingets anmodningsvedtak nr.
355. Videre viser vi til redegjørelse i Ot.prp. nr.
48 (2001–2002) om departementets arbeid for å
klargjøre kriteriene for asyl. En gjennomgang
og klargjøring av regelverket i forhold til perso
ner som risikerer kjønnsbasert forfølgelse inn
går i dette arbeidet. I Ot.prp. nr. 48 (2001–2002)
fremmet regjeringen forslag om å innføre en de
legasjonshjemmel i utlendingsloven som gir ad
gang til å gi utfyllende forskrifter om hvem som
skal anses som flyktning. Forslaget ble vedtatt
av Stortinget 11. juni 2002. Departementet tar
sikte på å sende forskriftsendringene på høring
i løpet av høsten 2002.

Departementet har nå gitt Universitetet i
Oslo i oppdrag å vurdere grensegangen mellom
asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunn
lag i Norge. Prosjektet er delt i to deler og skal
1) gi en analyse av norsk regelverk og praksis i
forhold til internasjonale konvensjoner, og 2) en
kartlegging og vurdering av praksis basert på
en gjennomgang av et antall avgjorte saker i Ut
lendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. I
prosjektet skal det refereres til utenlandsk re
gelverk og praksis. I prosjektet inngår også en
gjennomgang av hvordan regelverk og praksis
slår ut for asylsøkere som påberoper seg
kjønnsbasert forfølgelse.
Prosjektet ble igangsatt 15. august 2002. Re
gelverksrapport skal leveres innen 1. mars
2003. Prosjektet forventes fullført innen 1. juni
2003. Regelverksrapporten skal benyttes av Ut
lendingslovutvalget, som skal utrede og utarbei
de forslag til ny utlendingslov innen 31. desem
ber 2003.
I mandatet til Utlendingslovutvalget er det i
tillegg nedfelt at hensynet til likestilling skal iva
retas i utlendingsloven. Utlendingsloven er
kjønnsnøytral, men utvalget skal likevel utrede
hvorvidt det er behov for å styrke kvinners
rettsstilling på utlendingsområdet eksempelvis
i forbindelse med søknader om asyl, eller om
opphold på annet grunnlag.»

Vedtak nr 356, 23. april 2001
«Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning
med kvalitetssikring av tolketjenester, slik at
man påser at den informasjonen som kommer
fra tolken er i samsvar med den informasjonen
som blir gitt av personen som benytter tolketje
nesten.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 10. september 2001:
«Kommunal og regionaldepartementet viser til
St.prp. nr. 1 (2000–2001), kap. 251 Bosetting av
flyktninger og tiltak for innvandrere, post 74
Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.
Det vil videre bli vist til dette i den kommende
St.prp. nr 1 (2001–2002).
Utlendingsdirektoratet har opprettet et eget
program for kvalitetssikring av tolker som bru
kes ved asylintervjuer.
Oslo byrett er i ferd med å opprette et eget
register for å sikre at tolkene ved domstolene er
kvalifiserte. Planen er at registeret skal danne
mønster for andre domstoler, og etter hvert ut
gjøre en del av et landsdekkende register for
domstolene.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
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«Regjeringen viser til St.prp. nr. 1 (2001–2002),
kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for
innvandrere, post 74 statsautorisasjonsordnin
gen for tolker m.m. Det vil også bli vist til dette i
den kommende St.prp. nr. 1 (2002–2003). Utlen
dingsdirektoratet har opprettet et eget program
for kvalitetssikring av tolker som brukes ved
asylintervjuer. Regjeringen vil videreføre arbei
det med å kvalitetssikre tolker som ikke er
statsautoriserte for å bedre kvaliteten på over
settelsene (jf. Innst. S. nr. 197 (2000–2001)). Ar
beidet med rekruttering av gode tolker og kvali
tetssikring av tolker som brukes i offentlig sek
tor vil fortsette. Det vil bli utarbeidet retnings
linjer for bruk av tolk i statlige mottak. Fra høs
ten 2002 er det opprettet 10 nye studieplasser
innen tolkeutdanningen ved Universitetet i Os
lo. Tilbudet starter med språkene albansk og
arabisk. Oslo Tingrett arbeider med å opprette
et eget register for å sikre at tolkene ved dom
stolene er kvalifiserte. Planen er at registeret
skal danne mønster for andre domstoler, og et
ter hvert utgjøre en del av et landsdekkende re
gister for domstolene.»

Vedtak nr 533, 11. juni 2001
«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for,
og rammer og regelverk for en eventuell hospi
tantordning innenfor utlendingsloven, og legge
fram en sak om dette på en egen måte.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 10. september 2001:
«Kommunal og regionaldepartementet vil utre
de disse spørsmålene. Dersom utredningen
konkluderer med at en hospitantordning bør
innføres, vil det være nødvendig å sende dette
på høring som forslag til endring i utlendings
forskriften. Dette kan skje i løpet av våren 2002.
Stortinget vil bli informert om resultatet av ut
redningen på egnet måte.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Utlendingslovutvalget skal innen utgangen av
2003 fremlegge forslag til en ny utlendingslov.
Utvalget er også bedt om å vurdere en hospitan
tordning. Regjeringen finner derfor ikke lenger
grunn til å prioritere en særskilt utredning av en
slik ordning.»

Vedtak nr. 727, 15. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen legge frem en gjen
nomgang av erfaringene med tiltakssonen i
Finnmark og NordTroms og samtidig vurdere
omlegginger og mulige utvidelser.»

Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 28. august 2001:
«Som kommunalministeren varslet i St.meld.
nr. 34 (2000–2001) skal det gjennomføres en
evaluering/strategisk analyse av tiltakssonen i
Finnmark og NordTroms. Kommunal og re
gionaldepartementet vurderer p.t. innkomne til
bud på oppdraget. Arbeidet vil starte høsten
2001.»
Kommunal og regionaldepartementet uttaler i
brev 30. august 2002:
«Det vil bli redegjort for saken i St.prp. nr. 1
(2002–2003) Kommunal og regionaldeparte
mentet.»

3.6 Miljøverndepartementet
Vedtak nr. 492, 7. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide en
handlingsplan for å bekjempe miljøgiften PCB
senest i forbindelse med budsjettet for 2002.
Følgende tiltak vektlegges:
– Forskning og kartlegging.
– Miljøovervåkning generelt, men særlig i
arktiske strøk.
– Internasjonalt samarbeid.
– Oppryddingstiltak.»
Miljøverndepartementet uttaler i brev 31. august
2001:
«PCB er en av de farligste miljøgiftene og om
fattes derfor av det nasjonale resultatmål om
stans eller vesentlig reduksjon av utslipp innen
2005. Regjeringen gir derfor høy prioritet til ar
beidet med å hindre at PCB slippes ut i miljøet,
jf. omtalen av dette i miljøvernministerens brev
til komitéen av 30. mars i år som svar på Dok.
nr. 8:38 om bekjempelse av miljøgiften PCB.
Når det gjelder arbeidet med PCBholdig isoler
glass, viser vi til miljøvernministerens svar på
anmodningsvedtak nr. 489. Når det gjelder ar
beidet med PCB i sedimenter viser vi til anmod
ningsvedtak nr. 488.
Miljøverndepartementet tar sikte på å utar
beide en handlingsplan for PCB som omhand
ler alle tiltak for å redusere utslipp av PCB, her
under bl.a. forskning og kartlegging, miljøover
våkning, internasjonalt arbeide og opprydnings
tiltak, jf. forurenset grunn og sedimenter.»
Miljøverndepartementet uttaler i brev 28. august
2002:
«Regjeringen vil legge fram en slik handlings
plan i den kommende stortingsmelding om Re
gjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtil
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stand som skal legges fram i løpet av høsten
2002.»

3.7

Samferdselsdepartementet

Vedtak nr. 740, 14. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak
for Stortinget våren 2002 slik at Stortinget i tråd
med Stortingets vedtak 15. juni 2000, kan ta stil
ling til selskapets framtidige organisasjons
form.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 22. au
gust 2001:
«Det vises til stortingsbehandlingen av St.meld.
nr. 48/Innst. S. nr. 328 (2000–2001) Om NSB
BAs virksomhet 2001–2003, og romertallsved
tak I hvor det heter: «Flytoget AS skal fortsatt
organiseres som et datterselskap 100 % eid av
NSB BA med en stor grad av frihet og selvsten
dighet i tråd med det som er skissert i Innst. S.
nr. 237 (1999–2000), samt Innst. S. nr. 328
(2000–2001). Stortinget ber Regjeringen legge
fram en sak for Stortinget våren 2002 slik at
Stortinget i tråd med Stortingets vedtak 15. juni
2000, kan ta stilling til selskapets framtidige or
ganisasjonsform.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å leg
ge saken fram for Stortinget i forbindelse med
RNB 2002.»
Samferdselsdepartementet uttaler i brev 27. sep
tember 2002:
«Regjeringen vil legge fram en proposisjon der
Flytoget AS vil bli foreslått utskilt fra NSBkon
sernet som et eget selskap direkte under Sam
ferdselsdepartementet. Saken vil bli kort omtalt
i budsjettproposisjonen for 2003.»

3.8 Utdannings- og
forskningsdepartementet
Vedtak nr. 2, 10. oktober 2000
«Stortinget ber Regjeringen fremlegge egen
sak for Stortinget om Bergutvalgets innstilling
om fagskoleutdanninger (NOU 2000:5) i løpet
av høstsesjonen 2000.»

om korte yrkesrettede utdanninger etter videre
gående opplæring (St.meld. nr. 20 (2000–
2001)). Meldingen ble lagt fram i statsråd 21.
desember 2000 og ble behandlet i Stortinget 29.
mars 2001, jf. Innst. S. nr. 177 (2000–2001).»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Utdannings og forskingsdepartementet har
sendt forslag til lov om fagskoleutdanning på of
fentleg høyring med frist 15. september 2002.
Departementet tek sikte på å leggje fram ot.prp.
om lov om fagskoleutdanning for Stortinget
hausten 2002.»

Vedtak nr. 312, 29. mars 2001
«Stortinget ber Regjeringa leggje fram forslag
til lov om fagskuleutdanning, som også inklude
rer lovreglar om teknisk fagskule. Lova må ha
eit perspektiv som sikrar stabile og gode ar
beidsvilkår til yrkesretta utdanningar og utdan
ningar retta mot andre samfunnsbehov etter vi
daregåande opplæring.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«Departementet tek sikte på å leggje fram for
Stortinget ein proposisjon med forslag til ny lov
om fagskuleutdanning våren 2002.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Utdannings og forskingsdepartementet har
sendt forslag til lov om fagskoleutdanning på of
fentleg høyring med frist 15. september 2002.
Departementet tek sikte på å leggje fram ot.prp.
om lov om fagskoleutdanning for Stortinget
hausten 2002.»

Vedtak nr. 313, 29. mars 2001
«Stortinget ber Regjeringa kome med framlegg
som gjer det klart at privatskulelova også skal
gjelde for fagskuleutdanning.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«Departementet tek sikte på å leggje fram for
Stortinget ein proposisjon med forslag til ny lov
om fagskuleutdanning våren 2002.»

Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:

Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:

«I tråd med vedtak i trontaledebatten 11. okto
ber 2000 har Kirke, utdannings og forsknings
departementet utarbeidet en stortingsmelding

«Utdannings og forskingsdepartementet har
sendt forslag til lov om fagskoleutdanning på of
fentleg høyring med frist 15. september 2002.
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Departementet tek sikte på å leggje fram ot.prp.
om lov om fagskoleutdanning for Stortinget
hausten 2002.»

Vedtak nr. 383, 3. mai 2001
«Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning
med forhåndstilsagn av midler til studentboli
ger som skal etableres i eksisterende bolig/ei
endomsmasse innenfor vedtatte kostnadsram
mer. Hensikten med ordningen må være å gjøre
det mulig for samskipnadene å ha sikkerhet for
statsstøtte når de går inn i budgiving og ikke ri
sikerer å måtte egenfinansiere eller lånefinansi
ere bygningsmasse i flere år før det gis klarsig
nal for statsstøtten og ombyggingsprosjekt.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«Reglene for tilskudd til kjøp og rehabilitering
av eksisterende eiendomsmasse til studentbo
ligformål følger de generelle regler fastsatt av
Stortinget for forvaltning av tilskuddet til stu
dentboligbygging.
Kirke, utdannings og forskningsdeparte
mentet gir i dag studentsamskipnadene for
håndstilsagn om statstilskudd til studentbolig
bygging, herunder inkludert konvertering av
eksisterende eiendomsmasse. Ordningen ble
fra og med budsjetterminen 1999 lagt om fra å
være et enhetstilskudd til en ordning der stats
tilskuddet utgjør 60 pst. av forhåndsgodkjente
kostnader. Departementet vil vurdere hvordan
denne tilskuddsordningen fungerer. I denne
forbindelse vil det være naturlig å vurdere sam
skipnadenes grad av sikkerhet for statsstøtte.
En større garanti for statlig finansiering av stu
dentboliger enn det som ligger i tilskuddsord
ningen i dag, vil også måtte vurderes i forhold
til den handlefrihet studentsamskipnadene har
som egne rettssubjekter.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett
for 2002, jf. Innst. S. nr. 255 (2001–2002), vedtok
Stortinget at studentboliger legges inn under
husbankfinansieringen, men at de fortsatt vil
være en del av utdanningspolitikken. Departe
mentet vil komme nærmere tilbake til forvalt
ningen av tilskuddsordningen for studentbolig
bygging i budsjettframlegget for 2003.»

Vedtak nr. 547, 12. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringa leggje betre til rette
for å gjere læremateriell tilgjengeleg for lese
hemma studentar.»

Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«Hausten 2000 la ei arbeidsgruppe som var sett
ned av Kyrkje, utdanning og forskingsdeparte
mentet, fram ein rapport om spørsmål knytte til
tilhøva for studentar med lese, skrive og mate
matikkvanskar. Kyrkje, utdanning og for
skingsdepartementet vil i samband med denne
rapporten vurdere tiltak for å leggje betre til ret
te for å gjere læremateriell tilgjengeleg for lese
hemma studentar. Når det gjeld spesifikt syns
hemma studentar, samarbeider ein med Kultur
departementet, som ansvarleg departement for
Norsk lyd og blindeskriftbibliotek, for å betre
produksjonen av studiemateriell for denne
gruppa.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Norsk Lyd og blindeskriftsbibliotek (NLB) får
midlar over kap. 326 på budsjettet til Kultur og
kyrkjedepartementet for å kunne produsere og
låne ut folkebiblioteklitteratur og studielittera
tur til synshemma. I seinare år har behovet for
produksjon av studielitteratur blitt større, mel
lom anna fordi fleire synshemma tek høgre ut
danning. NLB fekk i 2002 auka tilskottet med
0,5 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4
(2001–2002), for å kunne styrkje produksjonen
av studielitteratur. Kultur og kyrkjedeparte
mentet vurderer dei økonomiske rammene til
NLB i lys av eit aukande produksjonsbehov.
I henhold til § 44 i endra lov om universitet
og høgskolar, jf. Innst. O. nr. 58 (2001–2002)
skal universitet og høgskolar, så langt det er ri
meleg og mogleg, leggje studiesituasjonen til
rette for studentar med særskilde behov.»

Vedtak nr. 553, 12. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringa leggje til rette for at
institusjonane har fullmakt til å organisere rand
soneaktiviteten i tråd med tilrådingane i NOU
1999:18 om at einingar for oppdragsforsking
ved universitet og høgskular skal kunne organi
serast i aksjeselskap eller statsføretak. Slik or
ganisering kan også gjelde etter og vidareut
danningsverksemd.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«I samband med forslag til endringar i Lov om
universiteter og høgskoler vil Regjeringa kom
me attende til spørsmålet om institusjonane sin
randsoneaktivitet.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
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«Regjeringa viser til Ot.prp. nr. 40 (2001–2002)
og Stortingets handsaming av proposisjonen, jf.
Innst. O. nr. 58 (2001–2002). Utdannings og
forskingsdepartementet har i samarbeid med
universiteta og høgskolane utarbeidd eit nytt ut
kast til regelverk knytta til randsoneaktivitet, og
sende utkastet på høyring i august 2002. Regje
ringa vil i St.prp. nr 1 (2002–2003) leggje fram
forslag til nødvendige vedtak med sikte på at
nytt regelverk kan tre i kraft 1. januar 2003.»

Vedtak nr. 559, 12. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringa gjere framlegg om å
innføre eit etableringsstipend basert på gjen
nomførd utdanning for bildekunstnarar, ballett
kunstnarar, kunsthandverkarar og diplomgra
den for komposisjon og direksjon. Det er ein fø
resetnad at stipendet vert tildelt alle ferdig
uteksaminerte studentar som går inn i yrket.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«I samband med statsbudsjettet for 2002 vil Re
gjeringa kome attende til spørsmålet om å inn
føre eit etableringsstipend basert på gjennom
førd utdanning for bildekunstnarar, ballett
kunstnarar, kunsthandverkarar og diplomgra
den for komposisjon og direksjon.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Det er vedteke å innføre eit etableringsstipend
etter gjennomførte utdanningar innanfor enkel
te kunstretningar, jf. St.prp. nr. 1 for budsjett
året 2002. Ansvaret for stipendordninga ligg i
Kultur og kyrkjedepartementet.»

Vedtak nr. 562, 12. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringa leggje fram for Stor
tinget ei uavhengig evaluering av omleggingane
innan høgare utdanning. Evalueringa skal først
gjerast etter at reforma har fått virke i tre år.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Oktober 2002

«Regjeringa vil sørgje for ei uavhengig evalue
ring av innføringa av Kvalitetsreforma. Denne
vil bli lagt fram for Stortinget.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Utdannings og forskingsdepartementet har
inngått ein avtale om evaluering av Kvalitetsre
forma. Evalueringa blir avslutta ved utgangen
av 2006. Deretter vil det bli lagt fram ei eiga sak
for Stortinget om omlegginga innanfor høgre
utdanning.»

Vedtak nr. 718, 15. juni 2001
«Stortinget ber Regjeringen godkjenne Norsk
Reiselivshøyskole for statsstøtte.»
Kirke, utdannings og forskningsdepartementet
uttaler i brev 31. august 2001:
«Kirke, utdannings og forskningsdepartemen
tet har merket seg Stortingets vedtak i forbin
delse med behandlingen av Innst. S. nr. 325
(2000–2001). Departementet viser imidlertid til
at forslag om økt bevilgningsramme på kap. 282
ikke ble vedtatt i forbindelse med Stortingets
behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2001.
Spørsmålet om statstilskudd til Norsk Reiselivs
høgskole vil bli vurdert i forbindelse med stats
budsjettet for 2002.»
Utdannings og forskningsdepartementet uttaler i
brev 3. september 2002:
«Norsk Reiselivshøgskole er i 2002 tildelt stats
tilskudd, jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002).»

Statsministerens kontor
tilrår:
Tilråding fra Statsministerens kontor av 4. okto
ber 2002 om anmodnings og utredningsvedtak i
stortingssesjonen 2001–2002 blir sendt Stortinget.

