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D a g s o r d e n  (nr. 5):

1. Erklæring fra Regjeringen
2. Referat

Presidenten: Representantene Olav Gunnar Ballo,
Petter Løvik, Torstein Rudihagen, Arne Lyngstad, Gun-
hild Øyangen og Per Ove Width, som har vært permittert,
har igjen tatt sete.

Ad Regjeringens og Stortingets sammensetning

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger
tre brev til Stortinget, datert 19. oktober 2001.

Det første brevet lyder:
«Statsministerens kontor har den ære å meddele:
I statsråd for Hans Majestet Kongen holdt 19. oktober
2001 kl. 1000 er  bestemt:

1. Statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister
Thorbjørn Jagland, statsrådene Bjørn Tore Godal,
Grete Knudsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Sylvia
Kristin Brustad, Tore Tønne, Ellen Horn, Guri In-
gebrigtsen, Terje Moe Gustavsen, Otto Gregussen,
Anne Kristin Sydnes, Siri Bjerke, Bjarne Håkon
Hanssen, Hanne Harlem, Karita Bekkemellem Or-
heim, Olav Akselsen og Trond Giske gis etter søk-
nad avskjed i nåde fra sine embeter som medlem-
mer av Kongens råd fra 19. oktober 2001 kl. 1200.

2. Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Kjell
Magne Bondevik utnevnes til statsminister og føl-
gende til statsråder fra 19. oktober 2001 kl. 1200:
Stortingsrepresentant Jan Petersen 
Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss 
Stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland
Stortingsrepresentant Lars Sponheim 
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum 
Trygdedirektør Dagfinn Høybråten 
Cand. polit. Hilde Frafjord Johnson 
Stortingsrepresentant Einar Steensnæs 
Daglig leder Laila Dåvøy 
Viseadministrerende direktør Kristin Clemet 
Banksjef Svein Harald Ludvigsen 
Rektor Victor Danielsen Norman 
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou 
Stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen 
Direktør Torild Skogsholm 
Stortingsrepresentant Erna Solberg 
Stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold 
Stortingsrepresentant Børge Brende.»

Det andre brevet lyder:
«Statsministerens kontor har den ære å meddele:
I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott
19. oktober 2001 kl. 1200 er bestemt at statsrådets
medlemmer overtar styret av departementene således:
Utenriksminister Jan Petersen, Utenriksdepartemen-
tet, utenrikssaker

Statsråd Per-Kristian Foss, Finansdepartementet
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland, Kulturdeparte-
mentet, samt ansvaret for å bestyre Kirkeavdelingen i
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Statsråd Lars Sponheim, Landbruksdepartementet
Statsråd Odd Einar Dørum, Justisdepartementet
Statsråd Dagfinn Høybråten, Sosial- og helsedeparte-
mentet, helsesaker
Statsråd Hilde Frafjord Johnson, Utenriksdeparte-
mentet, utviklingssaker
Statsråd Einar Steensnæs, Olje- og energideparte-
mentet
Statsråd Laila Dåvøy, Barne- og familiedepartementet
Statsråd Kristin Clemet, Kirke- utdannings- og forsk-
ningsdepartementet, med unntak av Kirkeavdelingen
Statsråd Svein Ludvigsen, Fiskeridepartementet
Statsråd Victor Danielsen Norman, Arbeids- og admi-
nistrasjonsdepartementet 
Statsråd Ingjerd Schou, Sosial- og helsedepartemen-
tet, sosialsaker
Statsråd Ansgar Gabrielsen, Nærings- og handelsde-
partementet
Statsråd Torild Skogsholm, Samferdselsdepartementet
Statsråd Erna Solberg, Kommunal- og regionaldepar-
tementet
Statsråd Kristin Krohn Devold, Forsvarsdeparte-
mentet
Statsråd Børge Brende, Miljøverndepartementet.»
Det tredje brevet lyder:
«Statsministerens kontor har den ære å meddele:
I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott
19. oktober 2001 kl. 1200 er følgende statssekretærer
utnevnt:
Sekretariatsleder Kari Husøy, Statsministerens kontor
Spesialrådgiver Gunnar Husan, Statsministerens
kontor
Spesialrådgiver Odd Jostein Sæter, Statsministerens
kontor
Generalsekretær Eirik Ola Hektoen Moen, Statsminis-
terens kontor
Redaktør Gunnar Kvassheim, Statsministerens kontor
2. nestleder Odd Anders With, Barne- og familiede-
partementet
Politisk rådgiver Øystein Børmer, Finansdeparte-
mentet
Konsulent Kari Elisabeth Olrud Moen, Finansdeparte-
mentet
Forretningsutvikler Knut Arild Hareide, Finansdepar-
tementet
Daglig leder Solveig Strand, Fiskeridepartementet
Forsker Bjørn Haugstad, Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet
Sogneprest Berit Øksnes Gjerløw, Kulturdeparte-
mentet
1. amanuensis Yngve Johan Slettholm, Kulturdeparte-
mentet
Rektor Leif Helge Kongshaug, Landbruksdeparte-
mentet
Siviløkonom André Støylen, Miljøverndepartementet
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Direktør Helle Hammer, Nærings- og handelsdeparte-
mentet
Rektor Arnfinn Torbjørn Ellingsen, Samferdselsde-
partementet
Byråd Kristin Ravnanger, Sosial- og helsedeparte-
mentet, helsesaker
Direktør Osmund Kaldheim, Sosial- og helsedeparte-
mentet, sosialsaker
Konserndirektør Elsbeth Tronstad, Utenriksdeparte-
mentet, utenrikssaker
Advokatfullmektig Vidar Helgesen, Utenriksdeparte-
mentet, utenrikssaker
Ekspedisjonssjef Kim Traavik, Utenriksdepartemen-
tet, utenrikssaker.»
Presidenten foreslår at disse tre brev vedlegges proto-

kollen – og anser det som vedtatt.
Presidenten vil også på vegne av Stortinget ønske

de nyutnevnte statsråder og statssekretærer lykke til og
ser frem til et godt samarbeid mellom regjering og
storting.

Regjeringsskiftet medfører følgende endringer i Stor-
tingets sammensetning:

De tidligere medlemmer av Regjeringen Jens Stolten-
berg, Thorbjørn Jagland, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,
Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen, Karita Bekke-
mellem Orheim, Olav Akselsen og Trond Giske tar sete
som representanter.

Følgende vararepresentanter møter som representan-
ter i den tid representantene Kjell Magne Bondevik, Jan
Petersen, Per-Kristian Foss, Valgerd Svarstad Haugland,
Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Einar Steensnæs,
Ingjerd Schou, Ansgar Gabrielsen, Erna Solberg, Kristin
Krohn Devold og Børge Brende er medlemmer av Regje-
ringen:

For Vest-Agder fylke: Peter Gitmark
For Akershus fylke: Einar Holstad og André Dahl
For Hordaland fylke: May Britt Vihovde og Silja Eke-
land
For Møre og Romsdal fylke: Modulf Aukan
For Oslo: Trine Skei Grande, Ine Marie Eriksen og
Hans R. Kjæstad
For Rogaland fylke: Olaf Gjedrem
For Sør-Trøndelag fylke: Linda Cathrine Hofstad
For Østfold fylke: Carsten Dybevig
Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

– fra representantene Bjørn Hernæs, Finn Kristian
Marthinsen og Øyvind Vaksdal om permisjon i tiden
fra og med 23. oktober til og med 16. november, alle
for å delta i De forente nasjoners 56. ordinære gene-
ralforsamling, 2. del, i New York

– fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermi-
sjon for representanten Bjarne Håkon Hanssen fra og
med 23. oktober og inntil videre

– fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om velferds-
permisjon for representanten Einar Holstad i tiden fra
og med 23. oktober til og med 26. oktober

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.

2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i
permisjonstiden: 
For Akershus fylke: Eldbjørg I. Lundby
For Buskerud fylke: Unni Hennum Lie
For Hedmark fylke: Kari Gløersen
For Rogaland fylke: Torill K. Haaland Horpestad
For Nord-Trøndelag fylke: Jon Olav Alstad

Presidenten: Eldbjørg I. Lundby, Unni Hennum Lie,
Kari Gløersen, Torill K. Haaland Horpestad og Jon Olav
Alstad er til stede og vil ta sete.

Representanten Øystein Hedstrøm vil framsette et pri-
vat forslag.

Øystein Hedstrøm (FrP): På vegne av Harald T.
Nesvik, Lodve Solholm og meg selv vil jeg fremme et
forslag om at innførselskvotene av reiseutstyr og reise-
gods, som alkohol og tobakk, harmoniseres med EUs re-
gelverk.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på regle-
mentsmessig måte.

S a k  n r .  1

Erklæring fra Regjeringen

Statsminister Kjell Magne Bondevik: Etter årets
stortingsvalg har partier som til sammen utgjør et flertall
i Stortinget, bekreftet at de ønsker et regjeringsskifte. En
samarbeidsregjering med basis i Høyre, Kristelig Folke-
parti og Venstre har på denne bakgrunn påtatt seg regje-
ringsansvaret.

Regjeringen går til gjerningen med dyp respekt for
oppgaven og de mennesker vi er satt til å tjene. Regjerin-
gens virke skal være til gagn for hele landet.

Samarbeidsregjeringen har sin verdiforankring i retts-
statens og demokratiets prinsipper og den kristne og hu-
manistiske kulturarv. Regjeringen vil føre en politikk
bygd på:
– respekt for menneskelivet og menneskeverdet
– personlig ansvar
– frihet for enkeltmennesket
– vern om familiene
– forvalteransvaret
– nestekjærlighet og omsorg for svaktstilte

For et godt samfunn er dette umistelige verdier. Man-
ge opplever nå at de trues. Terrorangrepene på USA an-
går oss alle. De er et anslag mot grunnleggende verdier i
det demokratiske samfunn – åpenhet, frihet og trygghet.

Terroristenes mål er å skape rådvillhet og splittelse,
frykt og utrygghet. Men de må ikke få lykkes! I stedet for
rådvillhet skal vi vise besluttsomhet og utholdenhet. I
stedet for splittelse skal vi vise fasthet og samhold. I ste-
det for fremmedfrykt og utrygghet mellom mennesker
skal vi bygge ny tillit og forståelse.

Samarbeidsregjeringen ønsker å være en regjering for
alle landets innbyggere, uansett tro, hudfarge, seksuell
legning og etnisk bakgrunn.
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Samene er et urfolk i Norge. Regjeringen ser det som
viktig at deres livsform, kultur og verdier kan bevares og
videreutvikles.

Samarbeidsregjeringens politikk vil bygge på Sem-
erklæringen av 8. oktober.

Regjeringen vil invitere alle partier i Stortinget til et
konstruktivt samarbeid. Den parlamentariske situasjonen
understreker behovet for dette.

Regjeringen ønsker å søke løsninger som samler bred
støtte til de bærende hovedlinjer i norsk politikk. Det
gjelder ikke minst i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
Men også innad i det norske samfunn er det viktig med
stabilitet, langsiktighet og forutsigbare rammebetingel-
ser.

Norge har store muligheter. Skal vi gripe dem, trengs
det vilje til politisk fornyelse. På viktige områder vil Re-
gjeringen legge opp en ny politisk kurs. Løsningene skal
finnes i respekt for både de grunnleggende fellesskaps-
verdiene og frihetsverdiene.

Regjeringen vil styrke fellesskapsverdiene og sam-
funnsansvaret.
– Vi vil styrke vår internasjonale solidaritet med dem

som er fattige, forfulgte og lider nød.
– Vi vil fornye vårt forsvar og øke beredskapen mot

nye samfunnstrusler.
– Vi vil videreutvikle velferdsordningene og bekjempe

fattigdomsproblemene i Norge.
– Vi vil modernisere offentlig sektor til beste for bru-

kerne og næringslivet.
– Vi vil bygge ut eldreomsorgen, forbedre helsetjenes-

tene og satse forebyggende.
– Vi vil skape mer bærekraftige løsninger i forhold til

miljø- og klimautfordringene.
Regjeringen vil fremme frihetsverdiene og det person-
lige ansvar.

– Vi vil skape «et enklere Norge».
– Vi vil redusere skatte- og avgiftsnivået betydelig

gjennom stortingsperioden.
– Vi vil utvide valgfriheten for barnefamiliene ved å

satse på full barnehagedekning og kontantstøtte.
– Vi vil gi bedre muligheter for de frivillige organisa-

sjonene.
– Vi vil satse på kunnskap som en viktig forutsetning

for verdiskapning og velferd, og for enkeltmennes-
kers evne til selv å ta ansvar.

Regjeringen vil forankre utenrikspolitikken i FN og i
det atlantiske fellesskapet. Det skal føres en aktiv Europa-
politikk. Regjeringen legger til grunn at Norges tilknyt-
ning til EU bygger på EØS-avtalen og andre samarbeids-
avtaler med EU. Det legges stor vekt på å utvikle samar-
beidet med landene i vårt nærområde.

Norsk forsvar og sikkerhet skal være fast forankret i
NATO. Omleggingen av Forsvaret vil bli gjennomført
med nødvendig finansiering. Regjeringen vil arbeide
målrettet for å redusere samfunnets sårbarhet, bl.a. i for-
hold til terroraksjoner.

Mens verdens rike land er blitt rikere, har kløften til
de fattigste økt. Regjeringen vil at Norge skal stå i front i

det internasjonale samarbeid for utvikling, gjeldslette og
menneskerettigheter.

Utviklingsbistanden skal effektiviseres og gradvis
økes til 1 pst. av brutto nasjonalinntekt innen 2005. Ut-
viklingsland skal få bedre markedsadgang.

Regjeringen vil styrke asylinstituttet og sikre at prak-
sis er i samsvar med internasjonale menneskerettighets-
forpliktelser.

Også i Norge har avstanden mellom de rikeste og de
fattigste økt det siste tiåret. Regjeringen vil legge fram en
tiltaksplan med målrettede tiltak for å hjelpe mennesker
ut av fattigdom. Tiltakene vil omfatte både økonomi, bo-
lig og stimulans til arbeid framfor passiv mottakelse av
stønader. Det er ikke minst viktig å bedre levekårene for
fattige barnefamilier.

I familien legges grunnlaget for barns trygghet og per-
sonlighetsutvikling. Regjeringen vil bygge familiepoli-
tikken på at foreldrene har hovedansvaret for sine barn.
Foreldrenes frihet til bedre å tilpasse sin tid til barnas be-
hov må sikres. Målet er klart: Alle barn skal ha gode
oppvekstvilkår.

Regjeringen vil arbeide for full barnehagedekning.
Både offentlige og private barnehageplasser skal bli billi-
gere. Alle offentlige tilskudd til barnehagene vil bli sam-
let i ett direkte tilskudd til den enkelte barnehage. Regje-
ringen vil videreføre kontantstøtten og etter hvert øke be-
løpet.

Samarbeidsregjeringen vil legge om Husbanken for
bedre å rette låneordningene inn mot dem som kjøper bo-
lig for første gang.

Forbrukernes rettigheter vil bli beskyttet, og Regjerin-
gen vil holde en restriktiv linje når det gjelder reklame
rettet mot barn.

Kvinner og menn skal ha like rettigheter. Det offentli-
ge må gå foran for å sikre reell likestilling.

Det er Regjeringens mål at Norge skal bli en nasjon
som ligger i teten internasjonalt når det gjelder ny tekno-
logi, kompetanse og kunnskap. Norge er rikt på naturres-
surser. Befolkningens verdier og holdninger, deres kunn-
skap og kompetanse, er likevel den største ressurs Norge
har i møte med framtiden. Regjeringen vil derfor øke sat-
singen på utdanning og kompetanse.

Skolen skal formidle kulturarv, allmenndannelse, ver-
dier og kunnskap. Den skal hjelpe barn til mestring, ut-
foldelse og sosial utvikling. Regjeringen vil ruste opp
den offentlige skolen både når det gjelder undervisning,
materiell og lokaler. Det skal legges spesiell vekt på å
styrke elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning.
IKT-satsingen videreføres. Staten skal bidra med et om-
fattende låneprogram for å sikre gode og egnede skole-
bygg. Lærere og skoleledere skal sikres konkurransedyk-
tig lønn og lærerutdanningen styrkes.

Regjeringen vil forbedre privatskoleloven. Kriteriene
for godkjenning skal forenkles og skolenes økonomiske
driftsgrunnlag styrkes.

Samarbeidsregjeringen vil gradvis øke norsk forsk-
ningsinnsats til minst gjennomsnittlig OECD-nivå innen
2005. En vesentlig del av opptrappingen skal gå til
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grunnforskning. Det vil bli innført skatteincentiver for
bedriftenes forsknings- og utviklingsvirksomhet.

Samarbeidsregjeringen har som mål et likeverdig til-
bud av helsetjenester, uavhengig av bosted og økonomi.
Regjeringen vil følge opp sykehusreformen. Det frie sy-
kehusvalg og den innsatsstyrte finansiering av sykehus
skal utvides til også å omfatte private sykehus som har
avtale med regionale helseforetak. Opptrappingsplanene
innen psykiatri, kreftomsorg og utstyr i sykehusene skal
bli gjennomført. Det vil bli satset på forebyggende helse-
arbeid. Livshjelp til alvorlig syke og døende skal styrkes.

Alt menneskelig liv har samme menneskeverd. Sorte-
ring av menneskelig liv skal ikke forekomme. Regjerin-
gen vil legge føre var-prinsippet til grunn før ny gen- og
bioteknologi tillates brukt.

Regjeringen vil bedre livssituasjonen for mennesker
med fysiske eller psykiske funksjonshemninger, slik at
de kan få en livssituasjon som er likeverdig med funk-
sjonsfriske.

Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet for rusmis-
brukere.

De offentlige velferdsordningene er avhengig av kom-
muneøkonomien. Regjeringen vil styrke kommunesekto-
rens rammer i perioden, øke det kommunale selvstyret og
legge til rette for effektivisering.

Rettssikkerhet og trygghet for liv, helse og eiendom er
viktige forutsetninger for frihet og livsutfoldelse. Regje-
ringen vil gjøre forebygging og bekjempelse av krimina-
litet til en av sine viktigste oppgaver.

Diskriminering og rasisme skal aktivt bekjempes. In-
tegreringen av innvandrere må forbedres. Gode norsk-
kunnskaper og aktiv jobbformidling er avgjørende for å
lykkes med dette.

Regjeringen vil føre en offensiv miljø- og ressurspoli-
tikk basert på målet om en bærekraftig utvikling.

Arbeidet med biologisk mangfold, opprydding i gam-
le miljøsynder og bekjempelse av PCB-forurensning skal
forsterkes.

Arbeidet med naturvern, friluftsliv og kulturminner er
også prioriterte områder.

Samarbeidsregjeringen vil satse på et dynamisk sam-
spill med frivillige organisasjoner, kommuner og næ-
ringsliv.

På klimaområdet vil Regjeringen foreslå nye tiltak for
å oppnå Kyoto-avtalens mål om demonstrerbar framgang
innen 2005. En vesentlig del av utslippsreduksjonen skal
oppnås gjennom nasjonale tiltak. Etableringen av et na-
sjonalt kvotesystem skal framskyndes.

Samarbeidsregjeringen vil bidra til en framtidsrettet
energipolitikk, hvor det legges til rette for at Norge i
økende grad tar i bruk CO2-frie gasskraftverk og forny-
bare energikilder som bioenergi og vindkraft. Samtidig
styrkes tiltakene for energisparing.

Når det gjelder gasskraftverk, vil Regjeringen legge
Stortingets vedtak til grunn og gi rammebetingelser som
gjør det mulig å etablere CO2-frie gasskraftverk. Økt
forskning, et samarbeidsprogram med industrien, en øko-
nomisk «startpakke» gjennom avgiftsfritak og en under-
søkelse av miljømessig status med en fortløpende vurde-

ring av utslippstillatelsene vil stå sentralt. Inntil det er
etablert et system for omsettelige kvoter, gis nye ut-
slippstillatelser og konsesjoner bare til gasskraftverk ba-
sert på CO2-fri teknologi.

Natur- og havmiljøene i nord er svært sårbare. Det vil
derfor bli utarbeidd en helhetlig forvaltningsplan for
Barentshavet.

Regjeringen vil føre en økonomisk politikk der hoved-
målene er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvik-
ling av velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og bære-
kraftig utvikling. Et sterkt og konkurransedyktig
næringsliv er en forutsetning for å nå målene.

Regjeringen vil legge en ny kurs for statens eierskaps-
politikk. Sterkere privat eierskap er viktig for å vitalisere
norsk næringsliv og stimulere til næringsutvikling i
Norge. For å unngå rollekonflikter mellom statens opp-
gaver som eier og kontrollør vil Regjeringen samle det
statlige eierskap i ett departement og skrittvis redusere
statlig eierskap.

Regjeringen vil legge om politikken for å sikre økt til-
gang til arbeidskraft. Det skal bli lettere og mer lønnsomt
å stå lenger i arbeid før pensjonering.

Regelverket for arbeidsinnvandring skal mykes opp.
Det åpnes for at sykmeldte raskere kan bli behandlet

og komme tilbake i jobb.
Samarbeidsregjeringen vil aktivt følge opp den inn-

gåtte avtale med partene i arbeidslivet om tiltak for å re-
dusere sykefraværet.

Samarbeidsregjeringen vil legge en ny kurs i skatte-
og avgiftspolitikken. Både næringslivet og personlige
skattytere skal få skattelettelser. Det er to grunner til det.

For det første: Hensynet til verdiskapingen og ar-
beidsplassene. Mer konkurransedyktige rammebetingel-
ser vil motvirke at gode investeringsprosjekter, handel og
forretningsideer går tapt for Norge.

For det andre: Ønsket om større valgfrihet og å gi folk
bedre mulighet til å klare seg på egen inntekt.

Regjeringen vil derfor senke det samlede skatte- og
avgiftsnivået betydelig gjennom stortingsperioden.

En god næringspolitikk er også god distriktspolitikk.
Viktige distriktsnæringer som fiskeri, havbruk, landbruk
og reiseliv bidrar til verdiskaping, spredt bosetting og
gode levevilkår over hele landet. Informasjons- og kom-
munikasjonsteknologien gir nye muligheter for å ta hele
landet i bruk.

Det må sikres gode, trygge og effektive samferdsels-
løsninger over hele landet. Vegbevilgningene skal økes.
Luftfarten skal få avgiftslettelser. Sikkerheten innen sjø-
transporten skal styrkes. Det åpnes for friere etablering
av ekspressbusser.

Det er ingen motsetning mellom gode vilkår for byene
og vekstkraftige distrikter. Regjeringen vil føre en aktiv
og positiv storbypolitikk. Regjeringen vil gjennomføre et
løft for kollektivtrafikken, spesielt i storbyene. Målet er
bedre kapasitet, økt frekvens og prisreduksjoner.

Norge er en av verdens fremste fiskerinasjoner.
Regjeringen vil aktivt legge til rette for at de store mulig-
hetene for Kyst-Norge innen havbruk og fiskerinæringen
blir utnyttet. Næringene må bygge på en bærekraftig for-
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valtning av ressursene, og forurensninger som kan true
de marine ressursene, må bekjempes.

Samarbeidsregjeringen vil arbeide for et livskraftig og
desentralisert landbruk som utnytter ny teknologi og nye
markedsmuligheter. En viktig oppgave vil være å sikre
trygg mat til forbrukerne, samtidig som forskjellen i mat-
prisene i forhold til våre naboland reduseres.

Regjeringen vil, i samarbeid med de ansattes organi-
sasjoner, aktivt fremme modernisering av offentlig sek-
tor. Den skal bli mer brukerorientert og serviceinnstilt.
Gjennom effektivisering frigjøres ressurser til offentlige
kjerneoppgaver. Det må legges vekt på større åpenhet i
forvaltningen.

Regjeringen vil gjenoppta og videreutvikle prosjektet
«Et enklere Norge». Lover og forskrifter skal forenkles
og forskrifter gis tidsbegrenset varighet.

Bruken av konkurranseutsetting i offentlig sektor skal
utvides.

Kjøp fra private bedrifter skal likestilles med offentlig
egenproduksjon av tjenester.

Byggesaksforskriftene i plan- og bygningsloven skal
forenkles og saksbehandlingstiden kortes ned for regule-
ringssaker.

Åpningstidsloven oppheves, og bestemmelsene for
søn- og helligdager overføres til helligdagslovgivningen.

Regjeringen vil ta initiativ til en evaluering av den nye
fylkeskommunen.

Regjeringen vil legge stor vekt på å sikre vitaliteten
og spennvidden i kulturlivet. Kultur og kunst, medier,
frivillige organisasjoner, idrett, kirke- og livssynssam-
funn kan tilby berikende opplevelser og arenaer for enga-
sjement. Kulturpolitikken må støtte frittstående kulturar-
beidere, kunstnere og institusjoner. Regjeringen vil opp-
rette et kulturminnefond som bygger på et samarbeid
mellom privat og statlig kapital.

Den norske kirke, frikirkene og andre trossamfunn
skal sikres gode arbeidsvilkår. Kirkens uavhengighet i
åndelige spørsmål må respekteres, og Regjeringen vil
fortsette reformarbeidet med overføring av større ansvar
til kirkelige organer.

Regjeringen vil fornye og forbedre frivillighetspoli-
tikken for å utløse stadig mer av de skapende krefter som

finnes innen det sivile samfunn. Frivillige organisasjoner
skal kompenseres for virkningen av momsreformen. Fra-
dragsrammen for gaver til frivillige organisasjoner vil bli
utvidet.

Som politikere kan vi gi tjenlige lover og rammevil-
kår, men det gode samfunn kan bare skapes av folk selv,
som enkeltindivider og i fellesskap med andre. Genera-
sjoner før oss har gjort Norge til et godt samfunn. Vår ut-
fordring – vårt ansvar – er å gjøre Norge enda bedre.

Presidenten: Regjeringens erklæring foreslås utlagt
for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt.

S a k  n r .  2

Referat

1. (30)  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels
fredspris for 2001 er tildelt De forente nasjoner (FN)
og dets generalsekretær Kofi Annan

2. (31)  Valgkomiteen melder å ha valgt Jørgen Kosmo
til leder, Inge Lønning til nestleder og Karin S. Wold-
seth til sekretær

3. (32)  Innberetning fra valgkomiteen om sammenset-
ningen av Stortingets faste komiteer (S. nr. 3 (2001-
2002))

Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.
4. (33)  Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001

knyttet til beredskapsformål (St.prp. nr. 7 (2001-
2002))

Enst.: Sendes forsvarskomiteen.
5. (34)  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortings-

sesjonen 2000-2001 (St.meld. nr. 4 (2001-2002))
6. (35)  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar

2001 til 30. juni 2001
Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kontroll- og konstitusjons-

komiteen.
7. (36)  Humanitær bistand i forbindelse med krisen i

Afghanistan (St.prp. nr. 8 (2001-2002))
8. (37)  Forelegg for Stortinget av overenskomster inn-

gått med fremmede makter i 1999
Enst.: Nr. 7 og 8 sendes utenrikskomiteen.

Møtet hevet kl. 10.35.


