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Møte tirsdag den 26. november kl. 10

President: I n g e  L ø n n i n g

D a g s o r d e n  (nr. 19):

1. Debatt om finansministerens redegjørelse om stats-
og nasjonalbudsjettet for 2003
(Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 3. oktober
2002)

2. Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet
for 2003 og forslaget til statsbudsjett medregnet fol-
ketrygden for 2003
(Budsjett-innst. S. I (2002-2003), jf. St.meld. nr. 1
(2002-2003), St.prp. nr. 1 (2002-2003) og St.prp. nr. 1
Tillegg nr. 1-14 (2002-2003))

3. Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og
tollvedtak for 2003, endring av Stortingets skatteved-
tak for inntektsåret 2002, rammetilskudd til kommu-
nesektoren mv. for 2003, tilfeldige utgifter og inntek-
ter i statsbudsjettet for 2003 og statsbudsjettets kapit-
ler som gjelder utbytte mv. for 2003
(Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003), jf. St.meld. nr.
1 (2002-2003), St.prp. nr. 1 (2002-2003) og St.prp.
nr. 1 Tillegg nr. 1-14 (2002-2003))

4. Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stor-
tingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Marit
Arnstad og Morten Lund om at Norges Bank sitt
mandat i pengepolitikken presiseres slik at infla-
sjonsmålet balanseres i forhold til målet om en sta-
bil kronekurs og hensynet til produksjon og syssel-
setting
(Innst. S. nr. 31 (2002-2003), jf. Dokument nr. 8:4
(2002-2003))

5. Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stor-
tingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten
Lund om å endre handlingsregelen for bruk av olje-
penger, slik at det gis rom for økt bruk av oljepenger
der dette kan redusere presset i økonomien ved at den
disponible arbeidsstyrken økes, kostbare flaskehalser
for næringslivet fjernes, ledig kapasitet i enkelte om-
råder utnyttes eller store offentlige utgiftsposter på
lengre sikt kan bli redusert
(Innst. S. nr. 32 (2002-2003), jf. Dokument nr. 8:5
(2002-2003))

6. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, un-
dertegnet i Ottawa den 12. juli 2002
(Innst. S. nr. 27 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 12 (2002-
2003))

7. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og
Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å
unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold
og drift av grensebro som inngår i Den nye Svine-
sundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. ok-
tober 2002
(Innst. S. nr. 35 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 14 (2002-
2003))

8. Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på
vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets
møte 7. november 2002 (jf. Innst. O. nr. 9):

«Stortinget ber om at Regjeringen snarest legger
fram en ny utredning som gir grunnlag for å lovfeste
kjønnsnøytrale pensjonspremier og pålegge livsforsik-
ringsselskap å tilby pensjonsordning som sikrer dette.»

9. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 7. november
2002 (jf. Innst. O. nr. 9):

«Stortinget ber Regjeringa komme attende med
endringar i verksemdsreglane for livsforsikringssel-
skap, som opnar for ein generell rett til å tilby tenes-
tepensjonsordningar med kjønns- og aldersnøytrale
premiar.»

10. Referat

Presidenten: Representantene Rolf Terje Klungland,
Olav Akselsen, Ivar Kristiansen og Oddbjørg Ausdal
Starrfelt, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

S t a t s r å d  P e r - K r i s t i a n  F o s s  over-
brakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Odd Roger Enoksen vil fremsette et pri-
vat forslag.

Odd Roger Enoksen (Sp):  Jeg vil fremme forslag
om å opprette to stortingsoppnevnte granskningskommi-
sjoner for å vurdere alle forhold rundt Mehamn-ulykken
og forliset til «Utvik Senior».

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

Til behandling foreligger de saker som er oppført på
dagsorden nr. 19.

Stortingets presidentskap har mottatt brev fra Høyres
stortingsgruppe der det vises til at regjeringspartiene og
Fremskrittspartiet har inngått en avtale vedrørende neste
års statsbudsjett som får avgjørende betydning for be-
handlingen av budsjettet. De budsjettinnstillingene som
foreligger fra finanskomiteen, inneholder naturlig nok
ikke de elementene som er resultatet av nevnte avtale.

For å ivareta en ryddigst mulig behandling og skape
det best mulige grunnlag når Stortinget skal vedta ram-
meområder og regelverket for skatter og avgifter, er det
nødvendig at finanskomiteen får anledning til å utarbeide
tilleggsinnstillinger til de avgitte finansinnstillingene.

Det har som konsekvens at finansdebatten må utset-
tes, og den vil da bli avholdt mandag 2. desember og bli
avviklet i løpet av én dag.

Presidenten vil på denne bakgrunn foreslå at innstil-
lingene under sakene nr. 2 og 3 på dagens kart sendes til-
bake til finanskomiteen. Det gjelder altså Budsjett-innst.
S. I og Budsjett-innst. S. 1.

– Det anses vedtatt.
Sakene nr. 1, 4 og 5 tas av kartet for dagens møte og fø-

res opp på kartet for Stortingets møte 2. desember, mens
dagsordenpunktene nr. 6, 7, 8 og 9 behandles i dette møtet.
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Det blir ikke noe møte i Stortinget i morgen, onsdag,
men torsdagens møte blir avholdt i henhold til det ut-
sendte ukeprogram.

Når det gjelder fremdriftsplanen for fagkomiteenes
behandling av budsjettet, vil en revidert terminliste bli
behandlet i et møte i arbeidsordningskomiteen senere i
dag.

Presidenten vil så, med henvisning til § 26 i Stortin-
gets forretningsorden, foreslå at ukeprogrammet endres
slik at det settes møte i Odelstinget umiddelbart etter det-
te møtet. – Det anses vedtatt.

Vi går da over til behandling av de resterende sakene
på dagens dagsorden.

S a k  n r .  6

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, under-
tegnet i Ottawa den 12. juli 2002 (Innst. S. nr. 27 (2002-
2003), jf. St.prp. nr. 12 (2002-2003))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se neste spalte)

S a k  n r .  7

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og
Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unn-
gå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av
grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen,
undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002 (Innst. S. nr.
35 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 14 (2002-2003))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se neste spalte)

S a k  n r .  8

Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på
vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 7.
november 2002 (jf. Innst. O. nr. 9):

«Stortinget ber om at Regjeringen snarest legger
fram en ny utredning som gir grunnlag for å lovfeste
kjønnsnøytrale pensjonspremier og pålegge livsforsik-
ringsselskap å tilby pensjonsordning som sikrer dette.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se neste spalte)

S a k  n r .  9

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 7. november
2002 (jf. Innst. O. nr. 9):

«Stortinget ber Regjeringa komme attende med end-
ringar i verksemdsreglane for livsforsikringsselskap, som
opnar for ein generell rett til å tilby tenestepensjonsord-
ningar med kjønns- og aldersnøytrale premiar.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se nedenfor)

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte
presidenten: Stortinget er rede til å gå til votering over

sakene nr. 6–9 på dagens kart.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overens-
komst mellom Kongeriket Norges Regjering og Repu-
blikken Canadas Regjering til unngåelse av dobbeltbe-
skatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hen-
syn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Ottawa
den 12. juli 2002.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en overenskomst
mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om
særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning
ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inn-
går i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i
Stockholm 22. oktober 2002.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsre-
presentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet over-
sendt fra Odelstingets møte 7. november 2002:

«Stortinget ber om at Regjeringen snarest legger
fram en ny utredning som gir grunnlag for å lovfeste
kjønnsnøytrale pensjonspremier og pålegge livsforsik-
ringsselskap å tilby pensjonsordning som sikrer dette.»

V o t e r i n g :

Forslaget fra Senterpartiet ble mot 5 stemmer ikke bi-
falt.

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra
Odelstingets møte 7. november 2002:

«Stortinget ber Regjeringa komme attende med
endringar i verksemdsreglane for livsforsikringssel-
skap, som opnar for ein generell rett til å tilby teneste-
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pensjonsordningar med kjønns- og aldersnøytrale pre-
miar.»
Presidenten antar at Høyre, Kristelig Folkeparti og

Venstre ønsker å stemme mot forslaget.

V o t e r i n g :

Forslaget bifaltes med 67 mot 42 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 10.14.53)

S a k  n r .  1 0

Referat

1. (91)  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-ko-
miteen nr. 103/2002 av 12. juli 2002 om endring av
vedlegg IX (finansielle tjenester) til EØS-avtala om
innlemming av direktiv 2001/107/EF (reglar om for-
valtningsselskap og forenkla prospekt) og direktiv
2001/108/EF (investeringar gjort av investeringsfø-
retak) av 21. januar 2002 (St.prp. nr. 31 (2002-2003))

2. (92)  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens
beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlem-
melse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/
EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper)
(St.prp. nr. 36 (2002-2003))

Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen, som fore-
legger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen
til uttalelse før innstilling avgis.

3. (93)  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-ko-
miteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av
vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala (St.prp.
nr. 35 (2002-2003))

Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt
utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse
før innstilling avgis.

4. (94)  Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe
Fossli, Anne Helen Rui og Knut Storberget om frem-

skyndet evaluering og endring av tomtefesteloven
etter at den nå har virket i ett år (Dokument nr. 8:26
(2002-2003))

Enst.: Sendes justiskomiteen.
5. (95)  Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild

Meltveit Kleppa og Rune J. Skjælaaen om å lovfeste
like forsikringsordninger ved ulykker for elever i
grunnskole og videregående skole (Dokument nr.
8:24 (2002-2003))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningko-
miteen.

6. (96)  Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2001 – 30. juni
2002 (St.meld. nr. 11 (2002-2003))

Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.
7. (97)  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin An-

dersen og Sigbjørn Molvik om endring av reglene for
egenbetaling for institusjonsopphold for personer
med forsørgeransvar for barn (Dokument nr. 8:25
(2002-2003))

Enst.: Sendes sosialkomiteen.
8. (98)  Samtykke til at Norge deltar i den 9. påfyllingen

av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF IX)
(St.prp. nr. 32 (2002-2003))

9. (99)  Samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpå-
fylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)
(St.prp. nr. 33 (2002-2003))

10. (100)  Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som
trådte i kraft i 2001

Enst.: Nr. 8, 9 og 10 sendes utenrikskomiteen.
11. (101)  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 27.

juni 1997 om samordning av Den internasjonale Euro-
control-konvensjonen om samarbeid om flysikring
av 13. desember 1960, etter ulike endringer (St.prp.
nr. 34 (2002-2003))

Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt
utkast til innstilling for samferdselskomiteen til utta-
lelse før innstilling avgis.

Møtet hevet kl. 10.15.


