
Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10

President: M a r i t N y b a k k

D a g s o r d e n (nr. 11):

1. Suppleringsvalg av to medlemmer til fullmaktskomi-
teen

2. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer
i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne
kontrollhøringer
(Innst. 20 S (2013–2014))

3. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europa-
rådets parlamentariske forsamling
(Innst. 21 S (2013–2014))

4. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer
og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-
parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parla-
mentarikerkomiteen
(Innst. 22 S (2013–2014))

5. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs
parlamentariske forsamling
(Innst. 23 S (2013–2014))

6. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisa-
sjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs)
parlamentariske forsamling
(Innst. 24 S (2013–2014))

7. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon for forbin-
delser med Europaparlamentet
(Innst. 25 S (2013–2014))

8. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer
og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den
Interparlamentariske Union (IPU)
(Innst. 26 S (2013–2014))

9. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk
parlamentarisk samarbeid
(Innst. 27 S (2013–2014))

10. Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer
og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konfe-
ransen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og
forsvarspolitikk
(Innst. 28 S (2013–2014))

11. Referat

Presidenten: Representanten Arve Kambe, som har
vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:
– fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon

for representanten Anne Tingelstad Wøien fra og
med 12. november og inntil videre

– fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for
representanten Sverre Myrli i tiden fra og med
12. november til og med 15. november for å delta i
møte i NATOs parlamentariske forsamling i Bisjkek
i Kirgisistan

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig beslut-
tet:
1. Søknadene behandles straks og innvilges.
2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i per-

misjonstiden slik:
For Akershus fylke: Anne Odenmarck 12.–13. novem-

ber og Arve Helseth 14. november
For Oppland fylke: Ivar Odnes

Presidenten: Anne Odenmarck og Ivar Odnes er til
stede og vil ta sete.

Representanten Kjell Ingolf Ropstad vil framsette et
representantforslag.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [10:02:20]: På vegne
av representantene Hans Olav Syversen, Line Henriette
Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan og meg selv har jeg gleden
av å sette fram et representantforslag om en handlingsplan
mot antisemittisme.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglements-
messig måte.

Presidenten drister seg til å si at hun antar at det ikke
blir noe særlig debatt i de sakene som er til behandling i
dag, og at det er grunn til å anta at det blir votering om kort
tid, slik at man kanskje blir sittende i salen.

S a k n r . 1 [10:03:02]

Suppleringsvalg av to medlemmer til fullmaktskomi-
teen

Presidenten: Det skal velges to nye medlemmer til
fullmaktskomiteen til erstatning for medlemmer som har
trådt inn i regjeringen. Presidenten ber om forslag på nye
medlemmer.

Harald T. Nesvik (FrP) [10:03:20]: Jeg foreslår Ulf
Leirstein og Bente Thorsen.

Presidenten: Representantene Ulf Leirstein og Bente
Thorsen er foreslått som nye medlemmer av fullmakts-
komiteen istedenfor Anders Anundsen og Solveig Horne.

– Andre forslag foreligger ikke, og representantene Ulf
Leirstein og Bente Thorsen er enstemmig valgt som nye
medlemmer av fullmaktskomiteen.

S a k n r . 2 [10:04:02]:

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i
Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kon-
trollhøringer (Innst. 20 S (2013–2014))

Svein Roald Hansen (A) [10:04:30]: Det er ikke me-
ningen å forlenge møtet unødig, jeg vil bare gi en kort
orientering om hva dette dreier seg om.
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Det ble foretatt en omfattende revisjon av Stortingets
forretningsorden i 2012 og 2013. Da oppsto det enkelte
henvisningsfeil og uklarheter i forretningsordenen og reg-
lementet for åpne kontrollhøringer som det er nødvendig
å rette opp. Det er i det alt vesentlige tale om lovtekniske
endringer av mindre karakter. Men det har også vært nød-
vendig å oppdatere reglementet for åpne kontrollhøringer
slik at det er tilpasset de nye og generelle reglene om hø-
ring i forretningsordenen. Det gjelder mulighetene som
mindretallet har i komiteene til å foreslå åpen høring, og
mulighetene som da ligger i å anke dette inn for president-
skapet av flertallet. Dette gjelder ikke for kontrollkomite-
en, som har egne mindretallsrettigheter.

Så har det videre vært behov for å presisere at det i for-
bindelse med den nye bestemmelsen i forretningsordenen
om komiteenes mulighet til å reise inntil to debatter om et
tema innenfor komiteenes ansvarsområde, § 22 siste ledd,
ikke åpnes for framsettelse av forslag og avstemning. Det lå
implisitt i formuleringen, men for å være helt sikker på at
det ikke skal oppstå noen tvil om det, blir det tatt inn og pre-
sisert at det ikke er tillatt å reise forslag til avstemning under
denne type debatter.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak
nr. 2.

Presidenten vil understreke at de neste sakene som skal
behandles, ikke har ligget ute i den reglementsmessige
tiden, dvs. 48 timer. Med hjemmel i forretningsordenen
§ 46 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler
disse sakene nå.

– Ingen innvendinger er kommet til dette, og det anses
vedtatt.

S a k n r . 3 [10:06:48]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets
parlamentariske forsamling (Innst. 21 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3.

S a k n r . 4 [10:06:55]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parla-
mentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentariker-
komiteen (Innst. 22 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 4.

S a k n r . 5 [10:07:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs par-
lamentariske forsamling (Innst. 23 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 5.

S a k n r . 6 [10:07:38]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjo-
nen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parla-
mentariske forsamling (Innst. 24 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 6.

S a k n r . 7 [10:07:59]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon for forbindelser
med Europaparlamentet (Innst. 25 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 7.

S a k n r . 8 [10:08:16]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Inter-
parlamentariske Union (IPU) (Innst. 26 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 8.

S a k n r . 9 [10:08:38]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk par-
lamentarisk samarbeid (Innst. 27 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 9.

S a k n r . 1 0 [10:08:55]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og
varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen
for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvars-
politikk (Innst. 28 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 10.

Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten: Vi går da til votering over sakene

nr. 2–10.

Votering i sak nr. 2

Presidentskapet hadde innstilt:

I
I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endrin-

ger:

§ 6 første ledd skal lyde:
Ved begynnelsen av en ny stortingssesjon velger Stor-
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tinget president, første visepresident, annen visepresident,
tredje visepresident, fjerde visepresident, femte visepresi-
dent, sekretær og visesekretær.

§ 17 sjette ledd siste punktum skal lyde:
Bestemmelsene i § 16 åttende ledd annet til og med

siste punktum gjelder tilsvarende.

§ 22 sjuende ledd annet og nytt tredje punktum skal lyde:
Komiteene kan likevel inntil to ganger i hver stortings-

sesjon ta opp et tema som faller innenfor komiteens saks-
område til debatt i Stortinget, også utenom konkrete saker
komiteen har fått til behandling. Under en slik debatt kan
det ikke fremsettes forslag.

§ 27 første ledd nytt femte punktum skal lyde:
Bestemmelsen i fjerde punktum gjelder ikke for kon-

troll- og konstitusjonskomiteen.

§ 48 annet ledd første punktum skal lyde:
Representantforslag og søknader som er fremsatt i for-

rige stortingssesjon i samme valgperiode, men ikke av-
gjort der, står fremdeles for tur til å bli behandlet, med
mindre forslagsstilleren har tatt forbehold om det motsat-
te.

II
I reglementet for åpne kontrollhøringer gjøres følgende

endringer:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:
Komiteenes åpne høringer i kontrollsaker skal avholdes

i henhold til Stortingets forretningsorden § 27, samt etter
dette reglement.

§ 2 første ledd oppheves.

Nåværende § 2 annet ledd blir første ledd.

Nåværende § 2 tredje ledd blir annet ledd.

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:
Komitéleder har ansvaret for å fordele ordet mel-

lom komitémedlemmene og for at høringen gjennomføres
i henhold til forretningsordenen § 27, og dette regle-
ment.

§ 4 sjuende ledd første punktum skal lyde:
Etter forretningsordenen § 27 femte ledd kan et med-

lem av komiteen kreve at høringen avbrytes, for at komi-
teen skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag
om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkete
dører.

III
Endringene trer i kraft straks.

Vo t e r i n g :

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon til Europarådets parlamentariske forsamling vel-
ges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer
1. Lise Christoffersen
2. Ingjerd Schou
3. Frank J. Jenssen
4. Morten Wold
5. Snorre Serigstad Valen

Varamedlemmer
1. Odd Omland
2. Kristin Ørmen Johnsen
3. Ingebjørg Godskesen
4. Hans Fredrik Grøvan
5. Jenny Klinge

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles
EØS-parlamentarikerkomiteen velges for stortingsperio-
den 2013–2017:

Medlemmer
1. Svein Roald Hansen
2. Marianne Aasen
3. Gunnar Gundersen
4. Nikolai Astrup
5. Jørund Rytman
6. Geir S. Toskedal

Varamedlemmer
1. Irene Johansen
2. Fredric Holen Bjørdal
3. Jette F. Christensen
4. Elin Rodum Agdestein
5. Ove Bernt Trellevik
6. Hans Andreas Limi
7. Harald T. Nesvik
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8. Trygve Slagsvold Vedum
9. Sveinung Rotevatn

10. Heikki Eidsvoll Holmås

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for
stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer
1. Sverre Myrli
2. Rigmor Aasrud
3. Øyvind Halleraker
4. Linda C. Hofstad Helleland
5. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer
1. Martin Henriksen
2. Frank Bakke-Jensen
3. Jan Arild Ellingsen
4. Hans Olav Syversen
5. Marit Arnstad

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 6

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges for
stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer
1. Kari Henriksen
2. Torstein Tvedt Solberg
3. Trond Helleland
4. Åse Michaelsen
5. Geir Jørgen Bekkevold
6. Ola Elvestuen

Varamedlemmer
1. For Kari Henriksen: Tone Merete Sønsterud
2. For Tvedt Solberg: Kjell-Idar Juvik
3. For Helleland: Mudassar Kapur

4. For Michaelsen: Tor André Johnsen
5. For Bekkevold: Trygve Slagsvold Vedum
6. For Elvestuen: Torill Eidsheim

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 7

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon for forbindelser med Europaparlamentet velges
for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer
1. Anniken Huitfeldt, leder
2. Svein Roald Hansen
3. Marit Nybakk
4. Kåre Simensen
5. Øyvind Halleraker, første nestleder
6. Elin Rodum Agdestein
7. Sylvi Graham
8. Kristian Norheim, andre nestleder
9. Christian Tybring-Gjedde

10. Knut Arild Hareide
11. Liv Signe Navarsete
12. Trine Skei Grande

Varamedlemmer
1. Odd Omland
2. Fredric Holen Bjørdal
3. Per Rune Henriksen
4. Irene Johansen
5. Gunnar Gundersen
6. Kristin Vinje
7. Trond Helleland
8. Øyvind Korsberg
9. Geir S. Toskedal

10. Trygve Slagsvold Vedum
11. Sveinung Rotevatn
12. Bård Vegar Solhjell

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 8

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets de-
legasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges
for stortingsperioden 2013–2017:
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Medlemmer
1. Anette Trettebergstuen
2. Gunvor Eldegard
3. Bjørn Lødemel
4. Kenneth Svendsen

Varamedlemmer
For Trettebergstuen: Hege Haukeland Liadal
For Eldegard: Anne Tingelstad Wøien
For Lødemel: Sigurd Hille
For Svendsen: Line Henriette Hjemdal

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 9

Valgkomiteen hadde innstilt:

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for
stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer
1. Eirik Sivertsen
2. Ingrid Heggø
3. Siri A. Meling
4. Margunn Ebbesen
5. Jan-Henrik Fredriksen
6. Janne Sjelmo Nordås

Varamedlemmer
1. Martin Henriksen
2. Eva Kristin Hansen
3. Hårek Elvenes
4. Regina Alexandrova
5. Tor André Johnsen
6. Rigmor Andersen Eide

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 10

Valgkomiteen hadde innstilt:

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets de-
legasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-,
forsvars- og sikkerhetspolitikk velges for stortingsperio-
den 2013–2017:

Medlemmer
1. Anniken Huitfeldt
2. Svein Roald Hansen
3. Øyvind Halleraker
4. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer
1. Kåre Simensen
2. Regina Alexandrova
3. Per Sandberg
4. Liv Signe Navarsete

Vo t e r i n g :

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

S a k n r . 1 1 [10:13:05]

Referat

Presidenten: Siden referatet er omdelt på representan-
tenes plasser, vil ikke presidenten lese opp de ulike forde-
lingene, med ett unntak. Det gjelder Rammeområde 1, kap.
503, 510, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546,
3510, 3525, 3531, 3533 og 3540, som i referatet er fore-
slått sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, men som
skal sendes til kommunal- og forvaltningskomiteen.

1. (45) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop.
1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014
Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst.
18 S (2013–2014), fordeles til komiteene slik:
– Kap. 595, 1409, 1481, 1482 og 3595

Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen (Ram-
meområde 13).

– Kap. 5577
Enst.: Sendes finanskomiteen (Rammeområde

21).
– Kap. 340, 342, 925, 926, 927, 3340, 3342, 3925,

3926 og 3927
Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forsknings-

komiteen (Rammeområde 16).
– Kap. 503, 510, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 534,

540, 545, 546, 3510, 3525, 3531, 3533 og 3540
Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomi-

teen (Rammeområde 1).
– Kap. 560, 561, 562, 563, 567, 590, 3560, 3562,

3563 og 3567
Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomi-

teen (Rammeområde 6).
– Kap. 911 og 3911

Enst.: Sendes næringskomiteen (Rammeområde
9).
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– Kap. 917, 919, 928, 3917 og 3928
Enst.: Sendes næringskomiteen (Rammeområde

10).
– Kap. 541, 542, 1331, 1360, 1361, 4360 og 4361

Enst.: Sendes transport- og kommunikasjons-
komiteen (Rammeområde 17).

Utkast til romertallsvedtak II til XLVII i Prop. 1 S Til-
legg 1 (2013–2014) fordeles i overensstemmelse med
den foreslåtte fordelingen av nye budsjettkapitler oven-
for og fordelingen i Innst. 18 S (2013–2014) fra Stor-
tingets presidentskap, jf. Stortingets vedtak 24. okto-
ber 2013.

2. (46) Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stor-
tingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (Meld.
St. 43 (2012–2013))

3. (47) Endringer i lov om Statens pensjonskasse og en-
kelte andre lover (ny uførepensjonsordning) (Prop. 202
L (2012–2013))

Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.
4. (48) Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

(Prop. 161 L (2012–2013))
5. (49) Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. de-

sember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997
(Prop. 173 S (2012–2013))

6. (50) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og
energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)
(Prop. 189 S (2012–2013))

Enst.: Nr. 4–6 sendes energi- og miljøkomiteen.
7. (51) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V.
Bollestad og Rigmor Andersen Eide om etablering av
et faglig utvalg for litteraturbransjen (Dokument 8:7 S
(2013–2014))

8. (52) Frihet og likeverd – Om mennesker med utvik-
lingshemming (Meld. St. 45 (2012–2013))

9. (53) Endringer i gjeldsordningsloven og deknings-
loven mv. (Prop. 155 L (2012–2013))

10. (54) Endringer i adopsjonsloven mv. (Prop. 171 L
(2012–2013))

11. (55) Endringar i pengespilloven (endring av tippenøk-
kelen m.m.) (Prop. 205 L (2012–2013))

Enst.: Nr. 7–11 sendes familie- og kulturkomiteen.
12. (56) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Bård Vegar
Solhjell og Heikki Eidsvoll Holmås om å fase ut inves-
teringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland
(Dokument 8:6 S (2013–2014))

13. (57) Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring
av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og
Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013 (Prop. 190
S (2012–2013))

14. (58) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)
(Prop. 199 L (2012–2013))

Enst.: Nr. 12–14 sendes finanskomiteen.
15. (59) Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske

legemidler) (Prop. 168 L (2012–2013))

16. (60) Endring i pasientskadelova (institusjon under den
kommunale helse- og omsorgstenesta) (Prop. 177 L
(2012–2013))

Enst.: Nr. 15 og 16 sendes helse- og omsorgskomi-
teen

17. (61) Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og sam-
tykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjo-
nen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale
lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing (Prop.
158 LS (2012–2013))

Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt ut-
kast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til
uttalelse før innstilling avgis.

18. (62) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om ka-
rakterfri barneskole (Dokument 8:5 S (2013–2014))

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

19. (63) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldin-
ger for 2012 (Meld. St. 47 (2012–2013))

20. (64) Sametingets virksomhet 2012 (Meld. St. 48
(2012–2013))

21. (65) Endringer i introduksjonsloven (personer med be-
grensninger i oppholdstillatelsen i påvente av doku-
mentert identitet) (Prop. 204 L (2012–2013))

Enst.: Nr. 19–21 sendes kommunal- og forvaltnings-
komiteen.

22. (66) Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land
for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 (Meld.
St. 40 (2012–2013))

Enst.: Sendes næringskomiteen.
23. (67) Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i

Hordaland (Prop. 197 S (2012–2013))
Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomi-

teen.
24. (68) Noregs deltaking i den 67. ordinære generalfor-

samlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte
sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN (Meld. St.
42 (2012–2013))

25. (69) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012,
eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssam-
arbeid (Meld. St. 49 (2012–2013))

26. (70) Nordisk samarbeid (Meld. St. 50 (2012–2013))
27. (71) Samtykke til ratifikasjon av internasjonal kon-

vensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005
(Prop. 179 S (2012–2013))

28. (72) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvars-
departementet (den særskilte kompensasjonsordning
for veteraner med psykiske belastningsskader som
følge av deltakelse i internasjonale operasjoner) (Prop.
207 S (2012–2013))

Enst.: Nr. 24–28 sendes utenriks- og forsvarskomi-
teen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 10.17.

12. nov. – Referat240 2013
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