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Møte tirsdag den 29. november kl. 10

President: C a r l  I .  H a g e n

D a g s o r d e n  (nr. 17):

1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh,
undertegnet i Dhaka den 15. september 2004
(Innst. S. nr. 23 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 77 (2004-
2005))

2. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale med tilhørende protokoll
mellom Norge og Grønland, underskrevet i Oslo 4.
august 2005
(Innst. S. nr. 24 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 78 (2004-
2005))

3. Referat
 

S a k  n r .  1

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, un-
dertegnet i Dhaka den 15. september 2004  (Innst. S. nr. 23
(2005-2006), jf. St.prp. nr. 77 (2004-2005))

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

 

S a k  n r .  2

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette
i kraft en skatteavtale med tilhørende protokoll mellom
Norge og Grønland, underskrevet i Oslo 4. august 2005 
(Innst. S. nr. 24 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 78 (2004-
2005))

Presidenten:  Ingen har bedt om ordet.
(Votering, se nedenfor)
Statsråd Kristin Halvorsen vil overbringe 19 kgl. pro-

posisjoner. – Presidenten tillater seg å gjøre oppmerksom
på at Stortingets møte begynner kl. 10.

S t a t s r å d  K r i s t i n  H a l v o r s e n  over-
brakte 19 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Votering i sak nr. 1 

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en skatteavtale
mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka 15. sep-
tember 2004.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2 

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en skatteavtale
mellom Norge og Grønland, underskrevet i Oslo 4. august
2005.

V o t e r i n g :

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

S a k  n r .  3

Referat

1. (73)   Endringar av løyvingar på statsbudsjettet med-
rekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosial-
departementet (St.prp. nr. 20 (2005-2006))

Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.
2. (74)   Samtykke til inngåelse av en rammeavtale av

4. april 2005 mellom regjeringen i Kongeriket Norge
og regjeringen i Det forente kongerike Storbritannia
og Nord-Irland om petroleumssamarbeid over grense-
linjen (St.prp. nr. 14 (2005-2006))

3. (75)   Endringer på statsbudsjettet for 2005 under ka-
pitler administrert av Miljøverndepartementet
(St.prp. nr. 19 (2005-2006))

4. (76)   Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for
2005 m.m. under Olje- og energidepartementet
(St.prp. nr. 24 (2005-2006))

Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.
5. (77)   Endring i bevilgninger under Kultur- og kirke-

departementets budsjett for 2005 (St.prp. nr. 7 (2005-
2006))

Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt
kap. 310, 340 og 341, som sendes kirke-, utdannings-
og forskningskomiteen.

6. (78)   Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005
under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 21
(2005-2006))

Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.
7. (79)   Endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet

for 2005 (St.prp. nr. 17 (2005-2006))
Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

8. (80)   Endringer under enkelte kapitler på statsbud-
sjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse-
og omsorgsdepartementet (St.prp. nr. 12 (2005-
2006))

Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.
9. (81)   Endringar på statsbudsjettet for 2005 under di-

verse kapittel administrerte av Justis- og politidepar-
tementet (St.prp. nr. 18 (2005-2006))

Enst.: Sendes justiskomiteen.
10. (82)   Endringer på statsbudsjettet for 2005 under ka-

pitler administrert av Utdannings- og forskningsde-
partementet (St.prp. nr. 10 (2005-2006))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen.
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11. (83)   Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og
kystdepartementet sitt område (St.prp. nr. 26 (2005-
2006))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen, unntatt kap. 1062 og 4062, som foreslås
sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

12. (84)   Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Sol-
berg, Ine Marie Eriksen og Gunnar Gundersen om en
ordning med spesifiserte rettigheter til grunnskole-
opplæring for voksne (Dokument nr. 8:10 (2005-
2006))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen.

13. (85)   Endringer i statsbudsjettet 2005 under Kom-
munal- og regionaldepartementets forvaltningsområ-
de (St.prp. nr. 13 (2005-2006))

14. (86)   Endringar på statsbudsjettet 2005 under Mo-
derniseringsdepartementet (St.prp. nr. 16 (2005-
2006))

Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kommunal- og forvalt-
ningskomiteen.

15. (87)   Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 – 30. juni
2005 (St.meld. nr. 5 (2005-2006))

Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.
16. (88)   Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet

for 2005 under Landbruks- og matdepartementet
(St.prp. nr. 22 (2005-2006))

17. (89)   Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005
under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 25
(2005-2006))

Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen.

18. (90)   Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens
beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-
melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004
om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og in-
formasjonssikkerhet (ENISA) (St.prp. nr. 11 (2005-
2006))

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonsko-
miteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for
utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

19. (91)   Endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferd-
selsdepartementets område (St.prp. nr. 23 (2005-
2006))

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonsko-
miteen.

20. (92)   Bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-
Asia (St.prp. nr. 9 (2005-2006))

21. (93)   Endringar på statsbudsjettet for 2005 under ka-
pittel administrerte av Utanriksdepartementet
(St.prp. nr. 15 (2005-2006))

Enst.: Nr. 20 og 21 sendes utenrikskomiteen.
22. (94)   Innberetning fra valgkomiteen om oppnevning

av varamedlemmer for utenrikskomiteens medlem-
mer av Konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-
utvalget) (S. nr. 25 (2005-2006))

Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten:  Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens
§ 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 10.10.


