
Meld. St. 4
(2012–2013)

Melding til Stortinget

Anmodnings- og utredningsvedtak i 
stortingssesjonen 2011–2012

Tilråding fra Statsministerens kontor 12. oktober 2012, 
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav b 
forutsetter at regjeringen legger fram en årlig 
melding om oppfølging av stortingsvedtak som 
inneholder en anmodning til regjeringen (anmod-
ningsvedtak), og om behandlingen av represen-
tantforslag som er vedtatt oversendt regjeringen 
til utredning og uttalelse (utredningsvedtak). Ord-
ningen ble innført for at Stortinget skal kunne 
føre en bedre kontroll med regjeringens oppføl-
ging av slike vedtak, jf. Innst. S. nr. 168 (1998-99).

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

1.2 Årets melding til Stortinget

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser 
fra de respektive departementer om oppfølging og 
behandling av vedtakene fra stortingssesjonen 
2011-2012. Svarene er inntatt i kapittel 2 i meldin-
gen.

I Innst. S. nr. 156 (2000-2001) ga kontroll- og 
konstitusjonskomiteen uttrykk for at dersom det i 
den første meldingen som fremmes etter at ved-

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste  
10 stortingssesjonene

Stortingssesjon Antall vedtak

2002-2003 247

2003-2004 181

2004-2005 171

2005-2006 9

2006-2007 20

2007-2008 24

2008-2009 35

2009-2010 8

2010-2011 7

2011-2012 33
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tak er gjort, opplyses at regjeringen senere vil 
følge opp vedtaket, må det i den neste meldingen 
gis nærmere opplysninger om dette. Slike opplys-
ninger er inntatt i kapittel 3.

Kapittel 4 inneholder en omtale av 2 vedtak fra 
stortingssesjonen 2009-2010. Dette gjelder vedtak 
hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 
84 S (2011-2012) uttrykkelig har bedt om en 
videre oppfølging.

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal 
få en tydelig tilbakemelding om regjeringens opp-
følging av de enkelte anmodningsvedtak. Tilbake-
meldingen gis i proposisjoner eller meldinger. Det 
skal framgå når et dokument fra regjeringen til 
Stortinget inneholder en oppfølging av og et svar 
på et anmodningsvedtak som Stortinget har gjort. 
Gis tilbakemeldingen i ordinære proposisjoner 
eller meldinger, skal vedtaksnummer, vedtaksdato 
og teksten i anmodningsvedtaket gjengis før det 
redegjøres for regjeringens oppfølging. Det bør 
også vises til i hvilken sammenheng anmodnings-
vedtaket er kommet opp, med henvisning til 
hvilke stortingsdokumenter som ligger til grunn 
for vedtaket.

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

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

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stor-
tingssesjonen 2011-2012.

2 Anmodningsvedtak i 
stortingssesjonen 2011-2012

2.1 Arbeidsdepartementet

Vedtak nr. 393, 1. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen komme tilbake 
med en vurdering av i hvilken grad sosialhjelp 
kan og bør kombineres med krav til aktivitet, 
og med forslag til hvordan dette kan gjøres.”

Arbeidsdepartementet uttaler i brev 24. august 
2012:

”Arbeidsdepartementet har lyst ut et eksternt 
oppdrag for å utrede NAV-kontorenes praksis 
med bruk av vilkår i forbindelse med tildeling 
av økonomisk stønad etter lov om sosiale tje-
nester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Frist 
for oversendelse av rapport til Arbeidsdeparte-
mentet er februar 2013. Rapporten vil gi regje-
ringen nødvendig kunnskap om den faktiske 
bruken av vilkår, og særlig krav om aktivitet, 
ved tildeling av økonomisk stønad. Med denne 
kunnskapen som utgangspunkt vil regjeringen 
vurdere om det er behov for, og i tilfelle hvilke, 
endringer som bør gjøres i lov om sosiale tje-
nester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Der-
som lovendringer er aktuelt, vil regjeringen 
sende forslag på høring på vanlig måte. Stortin-
get vil også bli ytterligere orientert i Prop. 1 S 
(2012-2013).”

2.2 Finansdepartementet

Vedtak nr. 601, 13. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen vurdere om det er 
grunnlag for endringer i organiseringen og 
virksomheten i Finansklagenemnda som kan 
bidra til å styrke klagers rettssikkerhet.”

Finansdepartementet uttaler i brev 24. august 
2012:

”Finansklagenemnda er et privat, utenrettslig 
tvisteløsningsorgan etablert ved avtale mellom 
Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorgani-
sasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, 
Finansieringsselskapenes Forening og Verdi-
papirfondenes forening. Ansvaret for forhold 
knyttet til Finansklagenemnda er delt mellom 
Finansdepartementet, Justis- og beredskaps-
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departementet og Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet.

Nemnden er lovmessig forankret i finansav-
taleloven og forsikringsavtaleloven, som sorte-
rer under Justis- og beredskapsdepartementet. 
Justis- og beredskapsdepartementet er gitt 
kompetanse til å godkjenne vedtektene til 
nemnden, noe som i tilfelle utløser visse proses-
suelle rettigheter og plikter. Justis- og bered-
skapsdepartementet har for tiden Finansklage-
nemndas avtaleverk til vurdering og har tidli-
gere godkjent avtaleverket for Bankklage-
nemnda og Forsikringsklagenemnda, som nå 
er sammenslått til Finansklagenemnda. Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet har 
ansvaret for rammeverket for nemndbehand-
ling av forbrukertvister. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet arbeider for tiden 
med oppfølging av NOU 2010: 11 om nemndbe-
handling av forbrukertvister, herunder utkast 
til en ny lov om nemndbehandling av forbruker-
tvister. Dette arbeidet koordineres med oppføl-
gingen av EU-kommisjonens forslag om nye 
EU-regler om utenrettslig tvisteløsning, som 
ble lagt fram i fjor høst og som skal behandles i 
Europaparlamentet 25. oktober 2012.

Finansdepartementet har ansvar for å 
sørge for velfungerende finansmarkeder, der 
forbrukerne kan stole på tilbyderne av finansi-
elle tjenester, og der forbrukernes interesser 
og rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Et 
viktig element i dette er at forbrukerne skal ha 
mulighet til å få løst tvister med finansforetak 
på en trygg og god måte, uten å måtte gå til 
domstolene. Finansdepartementet har nå to 
konkrete forslag om nemndbehandling til 
behandling. Banklovkommisjonen har i NOU 
2011: 8 om ny finanslovgivning foreslått at der-
som det på grunnlag av avtale mellom finansfo-
retakenes organisasjoner og organisasjoner 
som representerer forbrukerkunder av finans-
foretak er etablert en nemnd for behandling av 
tvister innenfor det virksomhetsområdet som 
et finansforetak driver, og vedtektene er god-
kjent av Kongen, kan hver av partene kreve 
nemndbehandling av en tvist innenfor nemn-
dens virkeområde selv om finansforetaket ikke 
har sluttet seg til klagenemnden. Finanskrise-
utvalget har i NOU 2011: 1 Bedre rustet mot 
finanskriser foreslått at finansforetak som ikke 
etterlever nemnduttalelser i forbrukerens 
favør, må dekke forbrukerens kostnader ved 
en eventuell rettssak. Finansdepartementet 
har hatt forslagene på høring, og vil komme til-
bake til forslagene i forbindelse med arbeidet 

med en proposisjon om ny lov om finansforetak 
og finanskonsern.

Finansdepartementet vil i tillegg, i samråd 
med Justis- og beredskapsdepartementet, 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet og andre berørte parter, vurdere om 
det er behov for ytterligere tiltak, ut over de 
som er nevnt ovenfor, herunder om det er 
grunnlag for endringer i organiseringen og 
virksomheten i Finansklagenemnda, for å 
styrke klagers rettssikkerhet i tvister med 
finansforetak. Finansdepartementet tar sikte 
på å redegjøre nærmere for oppfølgingen av 
Stortingets vedtak nr. 601 av 13. juni 2012 i 
finansmarkedsmeldingen for 2012, som vil bli 
lagt fram for Stortinget i løpet av våren 2013.”

2.3 Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet

Vedtak nr. 505, 21. mai 2012

”Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av 
Den norske kirkes behandling av forslag til 
valgordning, komme tilbake til Stortinget med 
egen sak om ny valgordning for Den norske 
kirke i løpet av våren 2013.”

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
uttaler i brev 19. september 2012:

”Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet har igangsatt arbeidet med å følge opp 
Stortingets vedtak nr. 505. Regjeringen vil 
legge fram en sak for Stortinget våren 2013 om 
ny valgordning i Den norske kirke.”

2.4 Forsvarsdepartementet

Vedtak nr. 416, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen komme med en 
plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett for 2012 for å sørge 
for at den militære helikopterberedskapen på 
Rygge videreføres.”

Forsvarsdepartementet uttaler i brev 23. august 
2012:

”Vedtaket ble truffet under behandlingen av 
Innst. 207 S (2011–2012) knyttet til redegjørel-
sene av justisministeren og forsvarsministeren 
om angrepene 22. juli 2011.
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Det ble med virkning fra 1. oktober 2011 
inngått en avtale mellom Justis- og beredskaps-
departementet og Forsvarsdepartementet om 
helikopterberedskap på Rygge som kan støtte 
politiet ved behov. Regjeringen foreslo i Prop. 
111 S (2011–2012) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 å for-
lenge og utvide beredskapen på Rygge med 
evne til også å gi politiet håndhevelsesbistand. 
Stortinget ga sin tilslutning til dette ved 
behandlingen av Innst. 375 S (2011–2012).

Regjeringen vil komme tilbake til saken i 
Prop. 1 S (2012–2013) for Forsvarsdeparte-
mentet.”

2.5 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 408, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfarin-
gene fra ordningen med fast kontakt for ofre og 
pårørende i forbindelse med en krise og vur-
dere om den skal utvides til å bli en generell 
ordning for kommunene.”

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
24. august 2012:

”Vedtaket ble truffet under Stortingets behand-
ling av Innst. 207 S (2011-2012).

Helse- og omsorgsdepartementet har, på 
bakgrunn av Helsedirektoratets rapport etter 
terrorhendelsene 22. juli 2011 og 22. juli-kom-
misjonens rapport NOU 2012: 14, iverksatt en 
samlet oppfølging av læringspunkter for helse- 
og omsorgssektoren. Oppfølging av anmod-
ningsvedtak nr. 408 vil bli sett i sammenheng 
med den samlede oppfølgingen.

Helsemyndighetene ga i etterkant av 22. juli 
føringer og råd til kommuner og helseforetak 
om psykososial oppfølging av overlevende og 
pårørende. Det ble blant annet besluttet at 
ansatte i regjeringskvartalet skulle følges opp 
av bedriftshelsetjenesten, og at andre berørte 
skulle følges opp i sine hjemkommuner. Det 
ble i tillegg anbefalt en proaktiv tilnærming, 
der alle rammede skulle kontaktes av en egen 
kontaktperson i kommunen. I forbindelse med 
helsemyndighetenes oppfølgingsarbeid skal 
føringene om å benytte en proaktiv tilnærming 
med kommunemodell og bedriftsmodell evalu-
eres. Regjeringen vil i denne forbindelse vur-
dere om ordningen med fast kontakt med ofre 
og pårørende i forbindelse med en krise bør 

utvides til å bli en generell ordning for kommu-
nene.

Helse- og omsorgsdepartementet vil pre-
sentere status for oppfølgingen av tiltak og 
læringspunkter etter 22. juli-angrepene for 
Stortinget på egnet måte.”

2.6 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak nr. 76, 1. desember 2011

”Stortinget ber regjeringen med utgangspunkt 
i Meld. St. 7 (2010-2011) – Kampen mot organi-
sert kriminalitet – bidra til at det utarbeides et 
bredt virkemiddelapparat for kommuner i 
arbeidet med å bekjempe 1 %-klubbene.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2012:

”Regjeringen har redegjort for arbeidet i Prop. 
111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2012, side 
107.

Justis- og beredskapsdepartementet har 
innledet et samarbeid med Det kriminalitetsfo-
rebyggende råd (KRÅD) og KS (Kommune-
sektorens organisasjon). Det er bl.a. nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra Justis- 
og beredskapsdepartementet, politiet, KRÅD 
og KS som er gitt i mandat å utarbeide en veile-
der for kommunene som skal være til hjelp og 
støtte i arbeidet med å bekjempe kriminalitet 
begått av medlemmene av 1 %-klubber.”

Vedtak nr. 77, 1. desember 2011

”Stortinget ber regjeringen i løpet av 2012 
fremme egnede lovendringsforslag som bedre 
ivaretar vitners og informanters sikkerhet.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2012:

”Vedtak nr. 77 er foranlediget av innstilling fra 
justiskomiteen om representantforslag fra stor-
tingsrepresentantene Anders B. Werp, André 
Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve 
Kambe og Ingjerd Schou om bekjempelse av 
1 % MC-klubber (Innst. 58 S (2011-2012)).

Justis- og beredskapsdepartementet utre-
der mulige lovendringer for å bedre vernet av 
vitner og politiets informanter. Anmodnings-
vedtaket vil bli fulgt opp i en proposisjon som 



2012–2013 Meld. St. 4 5
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011–2012
legges frem for Stortinget i 2013, i forbindelse 
med oppfølgingen av NOU 2009: 15 Skjult 
informasjon – åpen kontroll.”

Vedtak nr. 177, 9. desember 2011

”Stortinget ber regjeringen i 2012 sette av 3 
mill. kroner fra UDIs driftsbudsjett til å opp-
rette en informasjonsordning for au pairer.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2012:

”Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012, s. 
32, inneholder en beskrivelse av oppfølgingen 
av vedtaket. 2,5 mill. kroner ble foreslått over-
ført fra kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 
01 driftsutgifter til kap. 490 Utlendingsdirekto-
ratet, post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for 
barn i mottak mv., for å opprette en tilskudds-
ordning hvor frivillige organisasjoner kan søke 
om midler til informasjonstiltak overfor au pai-
rer. 0,5 mill. kroner ble foreslått benyttet til 
administrasjon i UDI i forbindelse med etable-
ringen av ny informasjonsordning. I tillegg ble 
det foreslått en fullmakt til å gi tilsagn om til-
skudd utover gitte bevilgninger, for å gi mulig-
het til å inngå toårige avtaler med tilskudds-
mottakere.

Stortinget sluttet seg til regjeringens for-
slag, jf. Innst. 375 S (2011-2012).

Utlendingsdirektoratet (UDI) har kunn-
gjort støtteordningen til informasjons- og råd-
givningstjeneste for au pairer, med søknads-
frist 15. august 2012.”

Vedtak nr. 369, 7. februar 2012

”1. Stortinget ber regjeringen foreta en gjen-
nomgang av rettshjelpsrundskrivet for å 
vurdere en eventuell klargjøring av praksis 
knyttet til reglene om rettshjelp til fornær-
mede i utlandet.

2. Stortinget ber regjeringen vurdere en tyde-
liggjøring av kravet til kunnskap slik at for-
eldelsesfristen ikke løper før skadelidte har 
hatt faktisk kunnskap om den skadevol-
dende handlingen i tråd med vedtak ENV-
2011-761 i Erstatningsnemnda.

3. Stortinget ber regjeringen vurdere om det 
kan lempes på foreldelseskravet på andre 
måter, for eksempel gjennom å se på vilkår 
for avbrytelse av foreldelse og muligheten 

for å frikoble voldsoffererstatningsregel-
verket fra de alminnelige foreldelsesreg-
lene.

4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et 
samarbeidsmøte mellom politiet, voldsof-
fererstatningsmyndigheten og departe-
mentet for å forbedre informasjonsutveks-
lingen, og at det i den forbindelse vurderes 
å legge oppgaven med å oversende doku-
mentene til stevnekontorene i det enkelte 
politidistrikt.

5. Stortinget ber regjeringen vurdere å opp-
rette en nasjonal kriminalitetsoffermyndig-
het basert på dagens eksisterende struktu-
rer ved å se hen til den svenske Brottsoffer-
myndighetens arbeid og oppgaver, som for 
eksempel et voldsofferfond.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil rede-
gjøre for oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S 
(2012-2013).”

Vedtak nr. 404, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen evaluere etablerin-
gen av politiråd i kommunene og deres betyd-
ning for forebyggende arbeid, herunder betyd-
ningen for den lokale terrorberedskapen.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 405, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter 
å belønne velfungerende SLT-samarbeid på, 
med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsfo-
rebyggende arbeidet og samfunnsberedska-
pen.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet har bedt 
Politidirektoratet, i samarbeid med andre 
instanser, om å utrede belønningsordningen 
for SLT-samarbeid innen 1. desember 2012. 
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Stortinget vil bli orientert om oppfølgingen på 
egnet måte.”

Vedtak nr. 406, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen legge fram for Stor-
tinget en videreutviklet og forsterket overord-
net plan for å forebygge og håndtere mulige 
terrorangrep i Norge.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Stortinget vil bli informert om videre arbeid i 
melding til Stortinget om oppfølging av NOU 
2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen.”

Vedtak nr. 407, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen iverksette eventu-
elle nødvendige tiltak for å forbedre informa-
sjonen til pårørende i en krisesituasjon.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 408, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfarin-
gene fra ordningen med fast kontakt for ofre og 
pårørende i forbindelse med en krise og vur-
dere om den skal utvides til å bli en generell 
ordning for kommunene.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 410, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomføre nød-
vendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om 
viktigheten av raskt å be om bistand fra Forsva-
ret eller andre ved større hendelser.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 411, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomføre nød-
vendige tiltak for å sikre bedre informasjonsut-
veksling mellom politidistriktene ved store 
hendelser.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 412, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen fremme egen sak 
om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere 
har forutsatt.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 414, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
resultatreformen foreta en vurdering av hvil-
ken politidekning som må forutsettes for at 
ulike krav om responstid skal kunne realise-
res.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Stortinget vil bli informert om videre arbeid i 
melding til Stortinget om oppfølging av NOU 
2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen.”

Vedtak nr. 415, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens 
system med varsling til landets politidistrikt 
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ved riks-alarm og særlig vurdere innføring av 
et mer moderne alarmsystem som kan varsle 
flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene 
ved politidistriktene.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet vil 
omtale oppfølgingen av anmodningsvedtaket i 
Prop. 1 S (2012-2013).”

Vedtak nr. 417, 8. mars 2012

”Stortinget ber regjeringen gjennomgå ret-
ningslinjene for «skyting pågår», samt gjen-
nomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til 
ansatte i politiets operative avdelinger for å 
sikre at disse er i stand til å håndtere situasjo-
ner hvor sivile angripes med våpenmakt.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Stortinget vil bli informert om videre arbeid i 
melding til Stortinget om oppfølging av NOU 
2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen.”

Vedtak nr. 483, 10. mai 2012

”Stortinget ber regjeringen sikre at politiet har 
adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak 
med bruk av narkotikahund, herunder på sko-
ler.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet har bedt 
Politidirektoratet følge opp anmodningsvedta-
ket og rapportere på status innen 1.11.2012. 
Stortinget vil bli orientert om oppfølgingen på 
egnet måte.”

Vedtak nr. 484, 10. mai 2012

”Stortinget henstiller til regjeringen å sikre at 
det etableres flere narkotikahund-ekvipasjer til 
bruk for politiet.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet har bedt 
Politidirektoratet følge opp anmodningsvedta-
ket og rapportere på status innen 1.11.2012. 
Stortinget vil bli orientert om oppfølgingen på 
egnet måte.”

Vedtak nr. 485, 10. mai 2012

”Stortinget ber regjeringen presisere overfor 
politiet at det må innhentes skriftlig samtykke 
fra elever før det gjennomføres eventuelle per-
sonverninngripende narkotikaaksjoner ved 
skolene.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
21. september 2012:

”Justis- og beredskapsdepartementet har bedt 
Politidirektoratet følge opp anmodningsvedta-
ket og rapportere på status innen 1.11.2012. 
Stortinget vil bli orientert om oppfølgingen på 
egnet måte.”

Vedtak nr. 511, 24. mai 2012

”Stortinget ber regjeringen snarest mulig 
sørge for at hjemmelsgrunnlaget for INFO-
FLYT-registeret blir brakt i orden.”

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 
23. august 2012:

”Oppgaven med å få etablert et klarere hjem-
melsgrunnlag for INFOFLYT er høyt prioritert 
av departementet. Målet er å få et velfunge-
rende system som sikrer utveksling av kvali-
tetssikret informasjon mellom kriminalomsor-
gen og politiet. Dette vil styrke sikkerheten 
både for samfunnet og for enkeltpersoner som 
er truet av kriminelle miljøer. Samtidig må hen-
synet til personvern og rettssikkerhet ivaretas 
på en god måte.

INFOFLYT-utvalgets utredning med for-
slag til regelverk er på høring med høringsfrist 
1. november 2012. Justis- og beredskapsdepar-
tementets lovarbeid vil bli satt i gang etter at 
rapportens forslag og høringsinstansenes 
merknader er gjennomgått.”



8 Meld. St. 4 2012–2013
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011–2012
2.7 Kommunal- og regionaldepartementet

Vedtak nr. 623, 14. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen utrede endringer 
av valgordningen for stortingsvalg slik at vel-
gerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av 
partienes kandidater, samtidig som hensyn til 
partienes mulighet til å sikre innflytelse over 
hvilke kandidater som velges, sikres. Stortin-
get ber om at en slik reform for stortingsvalg 
utredes slik at den eventuelt nye valgordnin-
gen kan innføres ved stortingsvalget i 2017.”

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i brev 
11. september 2012:

”Anmodningsvedtaket ble vedtatt ved behand-
ling av Innst. 297 S (2011-2012) om represen-
tantforslag om å innføre kumulering ved stor-
tingsvalg (Dokument 8:101 S (2009-2010)). 
Kommunal- og regionaldepartementet vil 
igangsette et utredningsarbeid knyttet til end-
ring av personvalgsreglene ved stortingsvalg, 
og legge frem en sak for Stortinget slik at even-
tuelle endringer kan iverksettes ved stortings-
valget i 2017.”

2.8 Miljøverndepartementet

Vedtak nr. 561, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen opprette et nytt 
fond for klima, fornybar energi og energiom-
legging med utgangspunkt i Enovas Grunn-
fond som i dag er på 25 mrd. kroner. Fondska-
pitalen skal utgjøre 50 mrd. kroner i 2016, med 
en økning på 10 mrd. kroner i 2013, 5 mrd. kro-
ner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og 5 mrd. kro-
ner i 2016.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Regjeringen vil komme tilbake til dette ved 
behandlingen av de årlige statsbudsjettene.”

Vedtak nr. 562, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen legge frem en vur-
dering av mulighetene for å utvikle en verdi-
kjede for CO2 i Norge, der fanget CO2 kan bru-
kes til kommersielle formål.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Det vil gjøres rede for oppfølgingen av vedta-
ket i Prop. 1 S (2012-2013) for Olje- og energi-
departementet.”

Vedtak nr. 563, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot 
fyring med fossil olje i husholdninger og til 
grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutset-
ter støtteordninger fra 2013 og øvrige virke-
midler i en overgangsperiode. Forbudet og 
utfasingen må utformes med nødvendige unn-
tak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. 
Unntakene utredes nærmere før forbudet 
endelig vedtas.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Utformingen av et forbud og eventuelt beho-
vet for unntak vil bli utredet nærmere, og et for-
slag vil bli sendt på offentlig høring. Den delen 
av vedtaket som går på støtteordninger er fulgt 
opp i ny avtale med Enova, som ble inngått 28. 
juni 2012. I avtalens punkt 9 står det: «Fonds-
midlene kan finansiere en særskilt ordning for 
konvertering av fossile energibærere i hus-
holdninger, og til grunnlast».”

Vedtak nr. 564, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen komme tilbake 
med et mål for energieffektivisering i bygg i 
løpet av 2012.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Vedtaket vil bli fulgt opp høsten 2012 og pre-
senteres for Stortinget på egnet måte innen 
utgangen av året.”

Vedtak nr. 565, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen legge frem forslag 
for Stortinget med virkemidler som bidrar til å 
utløse betydelig energieffektivisering og ener-
giomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i 
private husholdninger.”
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Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til 
saken i Prop. 1 S (2013-2014) for Olje- og ener-
gidepartementet.”

Vedtak nr. 570, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen i de kommende 
statsbudsjett øke bevilgningene til FME-sen-
trene og at det opprettes et FME-senter for 
geotermisk energi.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Regjeringen vil komme tilbake til dette ved 
behandlingen av de årlige statsbudsjettene. ”

Vedtak nr. 571, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen evaluere det bereg-
ningsrelevante forbruket for elsertifikatordnin-
gen.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Vedtaket vil bli fulgt opp i forbindelse med den 
første kontrollstasjonen under elsertifikatord-
ningen, som skal finne sted senest innen utgan-
gen av 2015.”

Vedtak nr. 572, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen vurdere potensialet 
for å redusere klimagassutslippene i Norge ved 
bruk av IKT.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 1. oktober 
2012:

”Regjeringen ved fornyings-, administrasjons- 
og kirkeministeren planlegger å legge frem en 
melding til Stortinget om vekst og verdiska-
ping med IKT – «Digital Agenda for Norge» - i 
løpet av inneværende stortingsperiode. Mel-
dingen til Stortinget vil blant annet se på sam-
funnsutfordringer hvor IKT vil spille en viktig 
rolle framover, og bruk av IKT for å redusere 
utslipp av klimagasser er et av disse områ-
dene.”

Vedtak nr. 573, 11. juni 2012

”Stortinget ber regjeringen legge flertallets 
merknader i denne innstillingen til grunn for 
klimapolitikken.”

Miljøverndepartementet uttaler i brev 22. august 
2012:

”Regjeringen bekrefter at den vil legge flertal-
lets merknader i denne innstillingen til grunn 
for klimapolitikken.”

3 Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2010-2011

3.1 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 686, 17. juni 2011

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

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

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

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
24. august 2012:

”Vedtaket ble truffet under Stortingets behand-
ling av Prop. 91 L (2010-2011).

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider 
i dialog med berørte organisasjoner, med utfor-
ming av mulig forslag til rettighet. Det vises til 
nærmere redegjørelse i Prop. 1 S (2012-2013).”
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3.2 Utenriksdepartementet

Vedtak nr. 114, 3. desember 2010

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

Utenriksdepartementet uttaler i brev 19. august 
2011:

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

Utenriksdepartementet uttaler i brev 2. oktober 
2012:

”Det norske formannskapet arbeider aktivt for 
å modernisere og effektivisere Nordisk Minis-
terråd. Det er foretatt endringer i budsjett-
strukturen. Et prioriteringsbudsjett på 80 milli-
oner danske kroner er vedtatt og vil tre i kraft i 
2013. Dette vil gi større muligheter for politiske 
initiativ fra landene og gi større fleksibilitet. 
Formannskapet har også tatt initiativ til en dis-
kusjon om visjoner for samarbeidet i Nordisk 
Ministerråd på det neste ministermøtet i sep-
tember 2012. Videre er det nedsatt en arbeids-
gruppe som skal lage en handlingsplan for 
grensehinderarbeidet innenfor Nordisk Minis-
terråd i fremtiden.

For øvrig vises til omtalen i Meld. St. 34 
(2011-2012) om nordisk samarbeid som bl.a. 
beskriver hva Norge har lagt vekt på i formann-
skapsperioden inneværende år.”

4 Anmodningsvedtak fra 
stortingssesjonen 2009-2010

4.1 Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet

Vedtak nr. 206, 11. mars 2010

”Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfarin-
gene med regjeringens karanteneregler og 
fremlegge saken for Stortinget på egnet måte.”

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

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

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

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

”I Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementets brev til Statsministerens kontor 1. 
september 2010 orienterte departementet om 
at arbeidet med en gjennomgang av bruk av 
karantene var igangsatt, og at regjeringen ville 
komme tilbake til Stortinget så snart arbeidet 
var avsluttet.

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

”Komiteen viser til Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementets svar og avventer 
tilbakemelding til Stortinget før det tas stilling til 
om vedtaket kan utkvitteres.”

Det skal opprettes et utvalg som skal gjen-
nomgå regjeringens karanteneregler. Utval-
gets medlemmer skal ha relevant juridisk og 
samfunnsvitenskapelig bakgrunn. I tillegg skal 
alle politiske partier representert på Stortinget 
være representert i utvalget. Det tas sikte på at 
utvalget oppnevnes i statsråd høsten 2011. 
Utvalgets arbeid vil pågå også i 2012.”
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Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
uttaler i brev 19. september 2012:

”På denne bakgrunn ble det ved kgl.res. 24. 
oktober 2011 oppnevnt et utvalg til å gå gjen-
nom erfaringene med statens karanteneregel-
verk, bestående av i alt tre sett med retningslin-
jer. Utvalget har bestått av i alt 11 medlemmer, 
og har vært ledet av professor Inge Lorange 
Backer. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå 
erfaringene med retningslinjene knyttet til 
karantene og saksforbud i de tre settene med 
retningslinjer; ett for politikere som går over til 
stilling utenfor statsforvaltningen, ett for politi-
kere som går til stilling i departementene, og 
ett for embets- og tjenestemenn som går til stil-
ling utenfor statsforvaltningen.

Utvalgets utredning ble lagt fram for Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
27. juni 2012. Utredningen ble deretter sendt 
på bred høring med frist 28. september 2012. 
Saken vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av 
vårsesjonen 2013.”

4.2 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak nr. 70, 8. desember 2009

”Stortinget ber regjeringen sørge for at det eta-
bleres gode rutiner ved den offentlige tannhel-
setjenesten slik at mistanke om omsorgssvikt 
rapporteres til rette myndighet.”

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

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

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

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

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

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

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2010 
Helsedirektoratet i oppdrag å bidra til at det ble 
utarbeidet gode rutiner i den fylkeskommu-
nale tannhelsetjenesten slik at mistanke om 
omsorgssvikt rapporteres til rette myndighet. 
En kartlegging fra 2009 viste at de fleste fylkes-
kommunene hadde fokus på problematikken. 
Rundt halvparten av fylkeskommunene oppga 
på det tidspunkt at de hadde rutiner for rappor-
tering av mistanke om omsorgssvikt og mis-
handling. En ny kartlegging i juni 2011 viste at 
17 fylkeskommuner har etablert rutiner og 15 
av disse mener at rutinene er gode eller til-
fredsstillende.

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

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev 
24. august 2012:

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

Det er etablert rutiner for bekymringsmel-
dinger til barnevernet fra den offentlige tann-
helsetjenesten i samtlige fylkeskommuner. 
Helsedirektoratet vil bidra til at rutinene ut-
vikles videre, og målet anses nådd i tråd med 
anmodningsvedtaket.”

Statsministerens kontor

t i l r å r :

Tilråding fra Statsministerens kontor 12. okto-
ber 2012 om anmodnings- og utredningsvedtak i 
stortingssesjonen 2011–2012 blir sendt Stortinget.
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