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Proposisjoner og meldinger som ikke ble ferdigbehandlet i forrige valgperiode
og nye proposisjoner og meldinger som planleges lagt frem

Det vises til brev fra Stortingets presidentskap av 18. oktober 2013 og Stortingets
forretningsorden $ 48, første ledd vedrørende behandlingen av kongelige proposisjoner
og meldinger som ikke er blitt ferdig behandlet av Stortinget i den valgperioden de ble
overbrakt/referert i Stortingsmøte. Før Presidentskapet treffer sin beslutning skal
regjeringen gi sin vurdering av hvilke av disse sakene som skal tas under behandling.

I pkt. 1 redegjøres det for regjeringens anbefalinger med hensyn til proposisjoner og
meldinger som er overbral<t/referert i Stortinget i forrige valgperiode. I pkt. 2
redegiøres det for hvilke meldinger og proposisjoner, fremmet i st¿tsråd 21. jwriZALS

eller senere, som vi1bli trukket av regieringen i egne meldinger. Pkt. 3 omhandler nye
saker fra regjeringen i høstsesjonen 20L3.

1. Proþosisioner og meldinger soln er ouerbrakt/referert i Storti,nget i forrþe aalgþeriode

Følgende proposisjoner og meldinger som ble lagtfram av Regjeringen Stoltenberg II
før Zl.juni 2013 anbefales tatt under behandling:

o Prop. LTLL QAL2-20L3) Endringer i adopsjonsloven

. Prop. 173 S (2012-20L3) Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember
z}lziKyotoprotokollen av 11. desember 1997

. Prop. 179 S QAn-2013) Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot
kjerneffsisk terrorisme av 13. april2005

. Prop. 155 L (20L2-2Aß) Endringer i gieldsordningsloven og dekningsloven mv.

. Prop. 161 L (20L2-2Aß) Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv.

. Prop. 168 L (2012-2013) Endring i lov om legemidler

. Prop. L77 L (20t2-20L3) Endring i pasientskadelova (institusjon under den



a

a

kommunale helse- og omsorgstenesta)

Prop. 158 LS QAL2-20L3) Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å
treülkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om konkaktar for
internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avüaleinngåing

Meld. St. 40 (20L2-20L3) Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013
og fisket etter avûalane i 2011 oS20L2

Meld. 5t.42 (20L2-20I3) Noregs deltaking ider,67. ordinære generalforsamlinga i
Dei Sameinte Nasjonane

Følgende proposisjon og melding som ble lagt fram av Regjeringen Stoltenb ergllfør
21. juni2Ûl} anbefales ikke tatt under behandling:

. Meld. St. 39 QALz-zAß) Mansfold avvinnere - Næringspolitikkenmot2}2}

2. Proþosi.sjoner og meld,inger sorn er ouerbrakt/referert i det nye Stortinget

Regjeringen vil varsle at den tar sikte på å fremme meldinger om tilbaketrekking av
følgende meldinger og proposisjoner som ble fremmet av Regjeringen Stoltenberg II
denZl.juni 2013 eller senere:

o Prop. L84L QÙn-z}L3)Endringer i folketrygdloven (ForenHinger i
foreldrepengeordningen)

. Prop. 192 S (2012-2AL3 Endring i statsbudsjettet under FKD og LMD (tiltakspakke
for kvitfisknæringa)

. Prop. 193 L (2012-2Aß) Lov om arbeidsskadeforsikring

e frop. 194 S (2012-ZAI3) Utbygsing og finansiering av Et34på strekninga Seljord -
Amot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Teiemark

. ProP. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysningsloven mv (registrering av gjeld)

. Prop. l96L QAL2-20LÐ Endring i lov om spesialisthelsetjeneste

. Prop. 198 L QAL2-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og
arbeidsmiljøloven (Samleproposisjon hausten 20L3)

. Prop. 20A L QAn-2013) Lov om stans i utbetalin ga av offentlege ytingar og
barnebidrag når ein av foreidra har borúørt eit barn tü utiandet

. ProP. 201 S (20L2-2AL3) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen -
Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland
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. ProPP. 203 S (20L2-20L3) Endringer i statsbudsjettet 2013 underJustis- os
beredskapsdepartementet

. Prop. 206L (2012-2013) Endrins i opplæringslova og privatskolelova

. Meld. St. 44 (2072-20L3) Likestilling kommer ikke av seg selv

. Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid

3. Nye søker frø regjeringen i høstsesjonen Z01S

Under henvisning til Stortingets forretningsorden $ 47, oversendes vedlagte oversikt
over proposisjoner og meldinger som regjeringen vil legge frem høsten2}Iï.
Meldinger om tilbaketrekking av stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner er iftlke
tatt med i vedlegget, jf. oversikten i pkt. 2 ovenfor.

Stortingets kontor vit bli holdt løpende underrettet om endringer i og tillegg til
oversil¡fen. Det enkelte departement vil orientere Stortingets kontor om dette direkf,e.

Med vennlig hilsen

Erna

Vedlegg

Regjeringen har ikke planer om ytterligere tilbaketrekkinger.
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