
Innst. S. nr. 12.
(1998-99)

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for 
tidsrommet 1. januar–30. juni 1998, samt Planleggings- og samordningsdepartementets 

protokoll for t idsrommet 1. juli–31. desember 1997.

Til Stortinget.

DISSENSER I REGJERINGEN

Det har vært en dissens i Regjeringen i perioden.

SAKER OM FRITAGELSE AV STRAFF 
ELLER NEDSETTELSE AV STRAFF 

(BENÅDNING)

Stortinget har den 23. februar 1998 mottatt føl
redegjørelse fra Justisdepartementet om b
ingssøknader innvilget i statsråd i perioden 1. ja
30. juni 1998:

«STORTINGETS GJENNOMGÅELSE AV
BENÅDNINGSSAKER I TIDEN 1. JANUAR TIL 
30. JUNI  1998

Justisdepartementet viser til referatprotokollen
halvår 1998 med benådningsforedrag m.v. og ska
tallmess ig oppstilling over benådningssaker for 
nevnte tidsrom.

Vedrørende straff ilagt for forbrytelse og fors
mot den alminnelige straffelov og en rekke særlo
det i 1. halvår 1998 i statsråd innvilget 35 søknad
benådning med slik avgjørelse:

I henhold til kongelig resolus jon av 5. juni 1981 om
delegasjon av Kongens myndighet etter Grunnlovens §
20 til å avs lå søknader om benådning til Justisdeparte-
mentet, har departementet i samme tidsrom avslått 129
søknader om benådning slik:

m i t e e n ,  m e d le mm e n e  f r a  A r b e i d e r -

A. Frihetsstraff:
Benådning uten prøvetid
Benådning til betinget straff
med prøvetid på 2 år, jf. strl. §§ 52-54 2
Benådning til løs latelse på prøve
hvor soning er påbegynt
Benådning til betinget straff med prøvetid
+ ubetinget bot

2
B. Bøter:
Hel eller delv is benådning eller
betinget benådning

3
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p a r t ie t ,  I ng e r - L is e  H us ø y ,  L a i la  K a l a n d ,
J ø r g e n  K o s mo  og  G u nn a r  S k a u g ,  f r a
F r e m sk r i t t sp a r t ie t ,  Ca r l  I .  H a g e n  o g
V i d a r  K le p p e ,  f r a  K r is te l i g F o l ke p a r t i ,
O d d  H o l t e n  o g  K a r i  Ø k la n d ,  f r a  H ø yr e ,
S v e in  L ud v i gs e n  og  f r a  S o s i a l i s t i sk  V e n -
s t r e pa r t i ,  K r i s t i n  H a lv o r s e n , har ingen
merknader.

KOMITEENS GJENNOMGÅELSE AV FOR-
SKRIFTER FASTSATT OG OPPHEVET I 

STATSRÅD FOR TIDSROMMET JANUAR - 
30. JUNI 1998, SAMT FOR PLANLEG-

GINGS- OG SAMORDNINGSDEPARTE-
MENTET FOR TIDSROMMET 1. JULI - 31. 

DESEMBER 1997 

 Forskrifter fastsatt i statsråd
K o m i t e e n  har ved denne gjennomgåelsen av stat-

srådets protokoller for 1. halvår 1998 samt Planleg-
gings- og samordningsdepartementets  protokoll for
tidsrommet 1. ju li - 31. desember 1997, valgt å konsen-
trere seg om forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd i
denne perioden. K o m i t e e n  viser til at Planleggings-
og samordningsdepartementets  protokoll for tidsrom-
met 1. ju li - 31. desember 1997 først b le oversendt
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komiteen etter at Stortinget hadde behandlet s tatsråd-
sprotokollene for 2. halvår 1997, jf Innst. S. nr. 160
(1997-98). Komiteen har derfor valgt å behandle disse
sammen med statsrådsprotokollene for 1. halvår 1998. 

Det har i 1. halvår 1998 vært fastsatt 30 forskrifter
fordelt på 11 departementer. Følgende forskrifter er
fastsatt i statsråd i perioden 1. januar - 30. juni 1998: 

Arbeids- og administrasjonsdepar tementet

– Forskrift om arbeidsledighetstrygd etter EØS-
avtalen ved tilpasning av kap. 6 i rådforording
(EØF) nr. 1408/71 og kap. 4 i lov av 17. juni 1966
nr. 12 om folketrygd endres.

Finans- og tolldepartementet

– Forskrift om endring av forskrift 5. september
1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av
terminskatt m v.

– Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for
meget innbetalt CO2-avgift fastsettes.

– Forskrift om endring i forskrift av 30. april 1993
nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved
utvinning og rørledningstransport av petroleum
fastsettes.

– Forskrift om endring av forskrift 23. januar 1987
nr. 21 om arbeidsgivers regnskapsføring 
oppgjør for skattetrekk m.v. fastsettes.

Fiskeridepartementet

– Forskrift om gebyr for behandling av søknad 
ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å driv
fiske.

– Forskrift om midlertidig s tans i tildeling av tilla
telse til utskiftning og ombygging av fiskefartø
fastsettes.

– Forskrift om endring av forskrift av 12. desemb
1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske me
trål.

– Forskrift om regulering av fiske med norske f
tøyer i Antarktis (CCAMLR-området) fastsettes

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

– Forskrift om ordning for døvemenigheter 
døvepresttjenesten

– Forskrift om endring av forskrift om tildeling a
utdanningsstøtte for støtteåret 1997-98.

– Fastsettelse av forskrift om Det praktisk-teo
giske seminar.

Kommunal- og regionaldepartementet

– Fastsettelse av forskrift om bruk av arbeidsuts t
– Forskrift om avgrensningen av geografisk virk

område for de distriktspolitiske v irkemidlene, fa
settes. 

– Forskrifter til lov om statens postselskap og lov 
statens jernbanetrafikkselskap om de tilsattes
til representas jon i selskapenes styre og bedr
forsamling fastsettes.

Kulturdepar tementet
– Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997

nr. 153 om kringkasting fastsettes.

Landbruksdepartementet

– Fastsettelse av endring av forskrift om omsetning-
savgift på jordbruksvarer og overproduksjon-
savgift på melk.

Miljøverndepartementet
– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om natur-

vern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23 utvides Josted-
alsbreen nasjonalpark med et område i Stryn kom-
mune i Sogn og Fjordane fylke. Samtidig endres
reglene for Jostedalsbreen nasjonalpark.

– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om natur-
vern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 endres grense
og forskrift for Storlia Naturreservat i Rana kom-
mune, Nordland fylke.

– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om natur-
vern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 fredes Hops-
fjellet naturreservat i Sveio kommune i Hordaland
fylke.

Nærings- og handelsdepartementet

skrift om gebyr for tjenester som utføres av
fartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyr-tar-
n) fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. mars
8.
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– Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av
30. januar 1987 nr. 66 om bygging og drift av tau-
baner og kabelbaner.

– Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21.
mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk
(trafikkregler).

– Fastsettelse av forskrift om endring i kgl. res. 15.
desember 1995 om ikrafttredelse av lov 23. juni
1995 om telekommunikasjon pkt. II.

– Fastsettelse av endring i forskrift 15. desember
1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen tele-
myndigheten.

– Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr.
747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)
fastsettes.

– Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr.
492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fast-
settes.

Sosial- og helsedepartementet

– Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden
for 1998 for visse grupper trygdede fastsettes.

– Forskrift om videreføring av to forskrifter om
folketrygd fastsettes.

– Forskrift om godkjenning av v irksomheter for ster-
ilisering av kvinner utenfor sykehus.
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Forskrifter opphevet i statsråd
I perioden har to forskrifter under to departementer

blitt opphevet. Det er følgende:

Sosial- og helsedepar tementet

– Forskrift om oppheving av forskrifter om pensjon-
strygd for skogsarbeidere og om pensjonstrygden
for fiskere fastsettes.

Justis- og politidepartementet
– Forskrift om oppheving av forskrift 25. april 1975

nr. 5 om forsikring mot oljesølskade.

Planleggings- og samordningsdepartementets pro-
tokoll for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1997.

– Forskrift om endring av forskrift av 11. november
1983 til lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens
tjenestemenn m.m.

K o m i t e e n  understreker at gjennomgangen av for-
skriftene er basert på en formell kontroll. Det vil si at
ko m i te e n tar utgangspunkt i hvorvidt det er hjem-
mel for forskriften, og om forskriftenes innhold er
innenfor forskriftshjemmelen. K o mi te e n  har innen-
for denne ramme for sin del ikke funnet grunnlag for
merknader til noen av forskriftene.

GJENNOMGÅELSE AV PROTOKOLLENE

K o m i t e e n  vil komme tilbake til enkelte s
under Samferdselsdepartementet ved behand
andre dokumenter fra Riksrevisjonen.

KOMITEENS TILRÅDING

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader og rår
Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :

I .

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar - 30.
juni 1998 vedkommende:

Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finans- og tolldepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosial- og helsedepartementet 

nriksdepartementet
nriksdepartementet - saker vedrørende utvik-
- og menneskerettigheter
legges protokollen.

II .

Oslo, i kontroll- og konstitus
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Statsm
Plan

samordn

Carl I. Hagen,
ordf. for Finans- og tolldepartementet.

Kris tin
ordf. fo

regional
Miljøver

Inger Lise Husøy, 
ordf . for Barne- og familiedepar tementet 

og Utenriksdepartementet - saker 
vedrørende utvikling-  

og menneskerettigheter .

Lail
ordf. for Ku

Nærings- og

Gunnar Skaug,
ordf. for Kirke- , utdannings-  og 

forskningsdepartementet 
og Landbruksdepartementet. 

Kar
ordf. for Arbei
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aker

Ute
Ute
ling

- ved
ling avStatsrådets protokoll for tidsrommet 1. juli - 31.
desember 1997 vedkommende: Planleggings- og
samordningsdepartementet - vedlegges protokollen.

jonskomiteen, den 22. oktober 1998.

en Kosmo,
r og ordf . for  
inisterens kontor.
leggings- og 
ingsdepartementet

 Halvorsen,
r Kommunal- og 
depar tementet og 
ndepartementet.

Odd Holten,
ordf. for F iskeridepartementet og 

Samferdselsdepartementet.

a Kaland,
lturdepar tementet og 
 handelsdepartementet. 

Vidar Kleppe,
ordf . for  Forsvarsdepartementet, 
Justis- og politidepartementet og 
Sosia l-  og helsedepartementet.

i Økland,
ds- og administrasjons-
partementet

Svein Ludvigsen,
sekretær og ordf. for Olje- og energi-

departementet og Utenriksdepar tementet.


	Innst. S. nr. 12.
	Innst. S. nr. 12.
	Innst. S. nr. 12.
	Innst. S. nr. 12.
	(1998-99)
	Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. j...


	Til Stortinget.
	Til Stortinget.
	Dissenser i regjeringen
	Dissenser i regjeringen
	Det har vært en dissens i Regjeringen i perioden.

	Saker om fritagelse av straff eller nedsettelse av straff (benådning)
	Saker om fritagelse av straff eller nedsettelse av straff (benådning)
	Stortinget har den 23. februar 1998 mottatt følgende redegjørelse fra Justisdepartementet om benå...
	«STORTINGETS GJENNOMGÅELSE AV BENÅDNINGSSAKER I TIDEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 1998
	«STORTINGETS GJENNOMGÅELSE AV BENÅDNINGSSAKER I TIDEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 1998
	«STORTINGETS GJENNOMGÅELSE AV BENÅDNINGSSAKER I TIDEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 1998

	Justisdepartementet viser til referatprotokollen for 1. halvår 1998 med benådningsforedrag m.v. o...
	Vedrørende straff ilagt for forbrytelse og forseelse mot den alminnelige straffelov og en rekke s...

	I henhold til kongelig resolusjon av 5. juni 1981 om delegasjon av Kongens myndighet etter Grunnl...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A. Frihetsstraff
	A. Frihetsstraff
	A. Frihetsstraff
	B. Bøter


	92
	92
	92
	37



	<TABLE ROW>
	129»
	129»
	129»






	Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Inger-Lise Husøy, Laila Kaland, Jørgen Kosmo og Gunnar ...
	Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Inger-Lise Husøy, Laila Kaland, Jørgen Kosmo og Gunnar ...
	Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Inger-Lise Husøy, Laila Kaland, Jørgen Kosmo og Gunnar ...



	Komiteens gjennomgåelse av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd for tidsrommet januar - 30...
	Komiteens gjennomgåelse av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd for tidsrommet januar - 30...
	Forskrifter fastsatt i statsråd
	Forskrifter fastsatt i statsråd
	Komiteen
	Komiteen

	Det har i 1. halvår 1998 vært fastsatt 30 forskrifter fordelt på 11 departementer. Følgende forsk...
	Arbeids- og administrasjonsdepartementet
	Arbeids- og administrasjonsdepartementet
	– Forskrift om arbeidsledighetstrygd etter EØS- avtalen ved tilpasning av kap. 6 i rådforording (...
	– Forskrift om arbeidsledighetstrygd etter EØS- avtalen ved tilpasning av kap. 6 i rådforording (...
	– Forskrift om arbeidsledighetstrygd etter EØS- avtalen ved tilpasning av kap. 6 i rådforording (...



	Finans- og tolldepartementet
	Finans- og tolldepartementet
	– Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning ...
	– Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning ...
	– Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning ...

	– Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO2-avgift fastsettes.
	– Forskrift om renter ved tilbakebetaling av for meget innbetalt CO2-avgift fastsettes.

	– Forskrift om endring i forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ve...
	– Forskrift om endring i forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ve...

	– Forskrift om endring av forskrift 23. januar 1987 nr. 21 om arbeidsgivers regnskapsføring og op...
	– Forskrift om endring av forskrift 23. januar 1987 nr. 21 om arbeidsgivers regnskapsføring og op...



	Fiskeridepartementet
	Fiskeridepartementet
	– Forskrift om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å d...
	– Forskrift om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å d...
	– Forskrift om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å d...

	– Forskrift om midlertidig stans i tildeling av tillatelse til utskiftning og ombygging av fiskef...
	– Forskrift om midlertidig stans i tildeling av tillatelse til utskiftning og ombygging av fiskef...

	– Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive f...
	– Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive f...

	– Forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis (CCAMLR-området) fastsettes.
	– Forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis (CCAMLR-området) fastsettes.



	Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
	Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
	– Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten
	– Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten
	– Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten

	– Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for støtteåret 1997-98.
	– Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for støtteåret 1997-98.

	– Fastsettelse av forskrift om Det praktisk-teologiske seminar.
	– Fastsettelse av forskrift om Det praktisk-teologiske seminar.



	Kommunal- og regionaldepartementet
	Kommunal- og regionaldepartementet
	– Fastsettelse av forskrift om bruk av arbeidsutstyr.
	– Fastsettelse av forskrift om bruk av arbeidsutstyr.
	– Fastsettelse av forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

	– Forskrift om avgrensningen av geografisk virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene, fa...
	– Forskrift om avgrensningen av geografisk virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene, fa...

	– Forskrifter til lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap om de tilsa...
	– Forskrifter til lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap om de tilsa...



	Kulturdepartementet
	Kulturdepartementet
	– Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting fastsettes.
	– Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting fastsettes.
	– Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting fastsettes.



	Landbruksdepartementet
	Landbruksdepartementet
	– Fastsettelse av endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsav...
	– Fastsettelse av endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsav...
	– Fastsettelse av endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsav...



	Miljøverndepartementet
	Miljøverndepartementet
	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23 utvides J...
	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23 utvides J...
	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23 utvides J...

	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 endres g...
	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 endres g...

	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 fredes H...
	– I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 fredes H...



	Nærings- og handelsdepartementet
	Nærings- og handelsdepartementet
	– Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyr-...
	– Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyr-...
	– Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyr-...



	Samferdselsdepartementet
	Samferdselsdepartementet
	– Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 30. januar 1987 nr. 66 om bygging og drift ...
	– Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 30. januar 1987 nr. 66 om bygging og drift ...
	– Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 30. januar 1987 nr. 66 om bygging og drift ...

	– Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående t...
	– Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående t...

	– Fastsettelse av forskrift om endring i kgl. res. 15. desember 1995 om ikrafttredelse av lov 23....
	– Fastsettelse av forskrift om endring i kgl. res. 15. desember 1995 om ikrafttredelse av lov 23....

	– Fastsettelse av endring i forskrift 15. desember 1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen tele...
	– Fastsettelse av endring i forskrift 15. desember 1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen tele...

	– Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkr...
	– Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkr...

	– Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker...
	– Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker...



	Sosial- og helsedepartementet
	Sosial- og helsedepartementet
	– Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1998 for visse grupper trygdede fastse...
	– Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1998 for visse grupper trygdede fastse...
	– Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1998 for visse grupper trygdede fastse...

	– Forskrift om videreføring av to forskrifter om folketrygd fastsettes.
	– Forskrift om videreføring av to forskrifter om folketrygd fastsettes.

	– Forskrift om godkjenning av virksomheter for sterilisering av kvinner utenfor sykehus.
	– Forskrift om godkjenning av virksomheter for sterilisering av kvinner utenfor sykehus.




	Forskrifter opphevet i statsråd
	Forskrifter opphevet i statsråd
	I perioden har to forskrifter under to departementer blitt opphevet. Det er følgende:
	Sosial- og helsedepartementet
	Sosial- og helsedepartementet
	– Forskrift om oppheving av forskrifter om pensjonstrygd for skogsarbeidere og om pensjonstrygden...
	– Forskrift om oppheving av forskrifter om pensjonstrygd for skogsarbeidere og om pensjonstrygden...
	– Forskrift om oppheving av forskrifter om pensjonstrygd for skogsarbeidere og om pensjonstrygden...



	Justis- og politidepartementet
	Justis- og politidepartementet
	– Forskrift om oppheving av forskrift 25. april 1975 nr. 5 om forsikring mot oljesølskade.
	– Forskrift om oppheving av forskrift 25. april 1975 nr. 5 om forsikring mot oljesølskade.
	– Forskrift om oppheving av forskrift 25. april 1975 nr. 5 om forsikring mot oljesølskade.



	Planleggings- og samordningsdepartementets protokoll for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1997.
	Planleggings- og samordningsdepartementets protokoll for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1997.
	– Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens...
	– Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens...
	– Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens...


	Komiteen
	Komiteen




	gjennomgåelse av Protokollene
	gjennomgåelse av Protokollene
	Komiteen
	Komiteen


	Komiteens tilråding
	Komiteens tilråding
	Komiteen
	Komiteen

	v e d t a k :
	v e d t a k :
	I.
	I.
	Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar - 30. juni 1998 vedkommende:
	Statsministerens kontor
	Arbeids- og administrasjonsdepartementet
	Barne- og familiedepartementet
	Finans- og tolldepartementet
	Fiskeridepartementet
	Forsvarsdepartementet
	Justis- og politidepartementet
	Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
	Kommunal- og regionaldepartementet
	Kulturdepartementet
	Landbruksdepartementet
	Miljøverndepartementet
	Nærings- og handelsdepartementet
	Olje- og energidepartementet
	Samferdselsdepartementet
	Sosial- og helsedepartementet
	Utenriksdepartementet
	Utenriksdepartementet - saker vedrørende utvik-
	ling- og menneskerettigheter
	- vedlegges protokollen.

	II.
	II.
	Statsrådets protokoll for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1997 vedkommende: Planleggings- og sa...




	Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen,
	Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen,
	den 22. oktober 1998.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Jørgen Kosmo,
	Jørgen Kosmo,
	leder og ordf. for
	Statsministerens kontor.
	Planleggings- og samordningsdepartementet


	<TABLE ROW>
	Carl I. Hagen,
	Carl I. Hagen,
	ordf. for Finans- og tolldepartementet.

	Kristin Halvorsen,
	Kristin Halvorsen,
	ordf. for Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

	Odd Holten,
	Odd Holten,
	ordf. for Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.


	<TABLE ROW>
	Inger Lise Husøy,
	Inger Lise Husøy,
	ordf. for Barne- og familiedepartementet og Utenriksdepartementet - saker vedrørende utvikling- o...

	Laila Kaland,
	Laila Kaland,
	ordf. for Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

	Vidar Kleppe,
	Vidar Kleppe,
	ordf. for Forsvarsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosial- og helsedepartementet.


	<TABLE ROW>
	Gunnar Skaug,
	Gunnar Skaug,
	Gunnar Skaug,

	ordf. for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet.

	Kari Økland,
	Kari Økland
	Kari Økland

	ordf. for Arbeids- og administrasjons�departementet

	Svein Ludvigsen,
	Svein Ludvigsen,
	Svein Ludvigsen,

	sekretær og ordf. for Olje- og energi�departementet og Utenriksdepartementet.








