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2020 51923. okt. – Sakene nr. 1--8: andre gangs behandling av lovsaker
Møte i Stortinget fredag den 23. oktober 2020 kl. 9

President: I n g j e r d  S c h o u

D a g s o r d e n  (nr. 12):

1. Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om 
endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte 
andre lover
(Lovvedtak 5 (2020–2021), jf. Innst. 29 L (2020–
2021) og Prop. 2 L (2020–2021))

2. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlerti-
dig lov om tilpasninger i prosessregelverket som 
følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
(Lovvedtak 6 (2020–2021), jf. Innst. 30 L (2020–
2021) og Prop. 7 L (2020–2021))

3. Stortingets vedtak til lov om endringer i utlen-
dingsloven og midlertidig lov om innreiserestrik-
sjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
(Lovvedtak 7 (2020–2021), jf. Innst. 26 L (2020–
2021) og Prop. 5 L (2020–2021))

4. Stortingets vedtak til midlertidig lov om unntak fra 
kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe 
konsekvenser av covid-19)
(Lovvedtak 8 (2020–2021), jf. Innst. 27 L (2020–
2021) og Prop. 3 L (2020–2021))

5. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlerti-
dig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å 
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (for-
lengelse av loven)
(Lovvedtak 9 (2020–2021), jf. Innst. 28 L (2020–
2021) og Prop. 9 L (2020–2021))

6. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlerti-
dig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæ-
ringslova og friskolelova for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse 
av loven)
(Lovvedtak 10 (2020–2021), jf. Innst. 31 L (2020–
2021) og Prop. 8 L (2020–2021))

7. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlerti-
dig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i fore-
takslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av covid-19
(Lovvedtak 11 (2020–2021), jf. Innst. 24 L (2020–
2021) og Prop. 4 L (2020–2021))

8. Stortingets vedtak til lov om endringer i midlerti-
dig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å 
avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av 
lovens varighet)
(Lovvedtak 12 (2020–2021), jf. Innst. 32 L (2020–
2021) og Prop. 6 L (2020–2021))

9. Referat

Presidenten: Representanten Solfrid Lerbrekk vil 
framsette et representantforslag.

Solfrid Lerbrekk (SV) [09:00:38]: I samband med 
likelønsdagen i morgon vil eg på vegner av represen-
tantane Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, 
Freddy André Øvstegård og meg sjølv fremja eit repre-
sentantforslag om å styrkja retten til heiltid.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes vil 
framsette et representantforslag.

Bjørnar Moxnes (R) [09:01:15]: Jeg fremmer et for-
slag om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs 
sikkerhetsråd.

Presidenten: Representanten Silje Hjemdal vil 
framsette et representantforslag.

Silje Hjemdal (FrP) [09:01:35]: Jeg har den ære å 
sette frem et representantforslag på vegne av represen-
tantene Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Solveig 
Horne, Himanshu Gulati og meg selv om samværssabo-
tasje.

Presidenten: Representanten Stein Erik Lauvås vil 
framsette et representantforslag.

Stein Erik Lauvås (A) [09:02:09]: Jeg vil på vegne av 
stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø og 
meg selv sette fram et forslag om at Statens vegvesens 
trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvste-
gård vil framsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) [09:02:29]: I forbin-
delse med likelønnsdagen i morgen har jeg gleden av å 
fremme et representantforslag på vegne av stortingsre-
presentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkin-
son, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars 
Haltbrekken, Mona Fagerås og meg selv om et krafttak 
for likelønn.

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

Sakene nr. 1–8 vil bli behandlet under ett. Sakene er 
andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtake-
ne 5–12.

S a k  n r .  1  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om end-
ring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre 
lover (Lovvedtak 5 (2020–2021), jf. Innst. 29 L (2020–
2021) og Prop. 2 L (2020–2021))
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S a k  n r .  2  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av 
utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse) (Lovvedtak 6 
(2020–2021), jf. Innst. 30 L (2020–2021) og Prop. 7 L 
(2020–2021))

S a k  n r .  3  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingslo-
ven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlen-
dinger av hensyn til folkehelsen (Lovvedtak 7 (2020–
2021), jf. Innst. 26 L (2020–2021) og Prop. 5 L (2020–
2021))

S a k  n r .  4  [09:02:29]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om unntak fra 
kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konse-
kvenser av covid-19) (Lovvedtak 8 (2020–2021), jf. Innst. 
27 L (2020–2021) og Prop. 3 L (2020–2021))

S a k  n r .  5  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av 
loven) (Lovvedtak 9 (2020–2021), jf. Innst. 28 L (2020–
2021) og Prop. 9 L (2020–2021))

S a k  n r .  6  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og 
friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 (forlengelse av loven) (Lovvedtak 10 (2020–
2021), jf. Innst. 31 L (2020–2021) og Prop. 8 L (2020–
2021))

S a k  n r .  7  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslov-
givningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 (Lovvedtak 11 (2020–2021), jf. Innst. 24 L 
(2020–2021) og Prop. 4 L (2020–2021))

S a k  n r .  8  [09:02:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe 
konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet) 

(Lovvedtak 12 (2020–2021), jf. Innst. 32 L (2020–2021) 
og Prop. 6 L (2020–2021))

Presidenten: Når det gjelder sak nr. 2, foreligger det 
et brev fra justis- og beredskapsministeren, datert 
22. oktober. Brevet er tilgjengelig i salen og vil bli sendt 
justiskomiteen.

Statsråd Monica Mæland har bedt om ordet til sak 
nr. 2.

Statsråd Monica Mæland [09:03:52]: Stortinget har 
etter første gangs behandling truffet vedtak om en end-
ring i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelver-
ket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Vedtaket 
går ut på at loven forlenges til 1. juni 2021. 

Det ble dessverre ikke inntatt en egen ikrafttredel-
sesbestemmelse i proposisjonen. Det er uheldig, og jeg 
setter derfor stor pris på at Stortinget viser imøtekom-
menhet og finner en løsning. Jeg ser det kan gjøre at det 
stilles spørsmål ved fra hvilket tidspunkt den foreslåtte 
lovendringen får virkning. Og jeg er glad for at Stortinget 
gir meg anledning til å ta dette opp så raskt, slik at vi 
unngår denne usikkerheten. 

At de midlertidige reglene kan videreføres uten 
opphold, er svært viktig for domstolene. Derfor er det 
veldig bra at Stortinget, slik jeg oppfatter det, viser vilje 
til å finne en løsning på dette. 

For å få dette til er det behov for å ta inn en ikraft-
tredelsesbestemmelse, som en del av lovvedtaket som 
nå er til behandling. Jeg tillater meg derfor å be Stortin-
get om å vurdere en ikrafttredelsesbestemmelse som 
kan sikre nettopp at vedtaket om forlengelse av loven 
får sin tiltenkte virkning. 

Jeg er opplyst om at Stortinget skal samles for siste 
gangs behandling av denne saken den 3. november. Et-
tersom gjeldende lov da vil oppheves 31. oktober 2020, 
er det også behov for en egnet overgangsbestemmelse 
som kan ivareta at reglene gjelder uten opphold. Jeg til-
later meg derfor også å be om at Stortinget vurderer en 
overgangsbestemmelse som kan sikre at loven forlenges 
med virkning fra 31. oktober. 

Jeg kan ikke se at det er særlige betenkeligheter ved 
å gi en slik overgangsbestemmelse med virkning noen 
dager før vedtakelsen i Stortinget. Loven gjelder praktis-
ke tilpasninger i måten sakene avvikles på, og kan ikke 
sies å være inngripende eller å være egnet til å påvirke 
sakenes utfall. Det vil etter min vurdering ikke være 
snakk om noen form for tilbakevirkning som er utfor-
drende etter Grunnloven, men jeg nevner likevel at slike 
spørsmål, som ellers, må vurderes i den enkelte sak. 

For å sikre at det ikke skapes usikkerhet om virknin-
gen av lovvedtaket som følge av at Stortingets behand-
ling avsluttes etter at gjeldende lov oppheves den 
31. oktober, er det også grunn til å vurdere en justering i 
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overskriften i vedtaket og av de konkrete formuleringe-
ne. Jeg er glad for at et samlet storting er enig i at loven 
skal fortsette å gjelde slik at vi kan sikre domstolenes 
virksomhet i den krevende situasjonen vi befinner oss i.

Per-Willy Amundsen (FrP) [09:06:46]: Jeg tar ordet 
til sak nr. 2. Jeg viser til statsrådens innlegg i saken og vil 
med dette fremme forslag om lovanmerkning i saken.

Presidenten: Da er forslaget om lovanmerkning tatt 
opp.

Flere har ikke bedt om ordet til sakene. 

Votering

Presidenten: Da går vi til votering.

Votering i sak nr. 1, debattert 23. oktober 2020

Presidenten: Sak nr. 1 er andre gangs behandling av 
lovsak og gjelder lovvedtak 5.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortin-
gets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs be-
handling og blir å sende Kongen i overensstemmelse 
med Grunnloven.

Votering i sak nr. 2, debattert 23. oktober 2020

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig 
lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av ut-
bruddet av covid-19 mv. (forlengelse) (Lovvedtak 6 
(2020–2021), jf. Innst. 30 L (2020–2021) og Prop. 7 L 
(2020–2021))

Presidenten: Sak nr. 2 er andre gangs behandling av 
lovsak og gjeler lovvedtak 6.

Under debatten har representanten Per-Willy 
Amundsen satt fram et forslag på vegne av justiskomite-
en. Forslaget lyder:

«Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Lovens tittel antas å skulle lyde: 

lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpas-
ninger i prosessregelverket som følge av utbruddet 
av covid-19 mv.

Romertall I antas å skulle lyde:

I 

§ 1 Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpas-
ninger i prosessregelverket som følge av utbruddet 
av covid-19 mv. gjelder frem til 1. juni 2021.

§ 2 I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om til-
pasninger i prosessregelverket som følge av utbrud-
det av covid-19 mv. skal § 15 annet ledd lyde:

Loven oppheves 1. juni 2021. 

Nytt romertall II tilføyes og antas å skulle lyde:

II

Loven trer i kraft straks. 

Loven gis virkning fra 31. oktober 2020.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra justiskomiteen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket, med den vedtatte an-
merkningen, vil bli ført opp til tredje gangs behandling 
i et senere møte i Stortinget.

Votering i sakene nr. 3–8, debattert 23. oktober 2020

Presidenten: Sakene nr. 38 er andre gangs behand-
ling av lover og gjelder lovvedtakene 7 til og med 12.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortin-
gets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs be-
handling og blir å sende Kongen i overensstemmelse 
med Grunnloven.

S a k  n r .  9  [09:08:18]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.
Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger 

noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 09.09.
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	§ 1 Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. gjelder frem til 1. juni 2021.
	§ 2 I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. skal § 15 annet ledd lyde:
	Loven oppheves 1. juni 2021. 
	Nytt romertall II tilføyes og antas å skulle lyde:
	II
	Loven trer i kraft straks. 
	Loven gis virkning fra 31. oktober 2020.»

	Forslaget fra justiskomiteen ble enstemmig bifalt.
	Presidenten: Lovvedtaket, med den vedtatte anmerkningen, vil bli ført opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget.
	Presidenten: Sakene nr. 38 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 7 til og med 12.
	Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

	Referat

	Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.
	Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

	Møtet hevet kl. 09.09.
	Møtet hevet kl. 09.09.




